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سناء بوعٌبة21461062
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

منى حافض21461120ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

بوشعٌب برامو21461137
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

سكٌنة فارس21461145ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

امال ودٌد21461153
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

أمٌمة النجم21461157ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

اٌوب اوعٌش21461180
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

مرٌم صقٌؾ21461183
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

امال السمالل21461185ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09الساعة 08/12/2022

فاٌزة الفاخوري21461190
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 09الساعة 08/12/2022

أمٌمة ندٌر21461224
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10الساعة 08/12/2022

حنان الوكٌل21461003ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 10الساعة 08/12/2022

إٌمان زهٌر21461104
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
11الساعة 08/12/2022

أسماء أوباه21461128
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 11الساعة 08/12/2022

هناء ودؼٌري ادرٌس21461163ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12الساعة 08/12/2022

احالم رفٌع21461191
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

ٌوسؾ زٌكر21461246
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
15الساعة 08/12/2022

العربً بوزار21461001
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 15الساعة 08/12/2022

اسماعٌل السحٌم21461088ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
16الساعة 08/12/2022

خدٌجة عبد الدٌن21461100
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 16الساعة 08/12/2022
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دٌحا فاطمة21461102
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
17الساعة 08/12/2022

المصطفى كاؾ21461108
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

فاطمة الزهراء مصواب21461134
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202208:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

احسان زعري21461135
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

سكٌنة مرشوح21461173
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202209:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

عثمان النوري21461066
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

امٌمة ابن عبو21461098
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

هناء الحمران21461244ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202211:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

حٌاة منٌل21461099
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202211:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

عادل مبروك21461105
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

لبنى بردوي21461131
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

وجدان كنار21461132
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

وسٌلة صٌاح21461193
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

الحسٌن الدكن21461250ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

المهدي أبوالوفاء21461057
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

لٌلى حارت21461077ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

حمزة البشري21461087
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

بسمة اإلدرٌس21461096ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سهٌل شوٌت21461141
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

بوشعٌب مصلوح21461198
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً
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سكٌنة شعنون21461202
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سهام عامر21461214
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

لٌلى سامٌن21461215
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

أمٌمة العطوان21461095ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

فاطمة صبر21461114
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

اسٌة المتوكٌل21461245
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

سعاد بوكرٌن21461081
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

خدٌجة أقرٌض21461138
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

خدٌجة فكري21461255
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

عبد الرحٌم كالل21461012
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

ٌسرا عنبري21461039
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

سكٌنة الهان21461067ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

محمد موهن21461071ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ابتسام امكون21461085
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

معاد العماري21461103
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ٌاسمٌن حرشٌة21461119
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

حٌاة فالح21461144
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

لمٌاء أخوٌا21461181
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

شٌماء الخاضري21461239
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

هبة لعب21461248ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

جهان عابٌد21461006
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

فاطمة بلحرشان21461094
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

عبد العزٌز البهاوي21461010
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

هاجر التوم21461090ً
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

مرٌم دابٌج21461162
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

زٌنب الساعدي21461211
أطر الدعم )الملحقون االجتماعٌون 

(االجتماعً
08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اٌوب اد منصور23521169

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي طامو مرؼات23521442ً

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي فخر مرٌمة23521566

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حسن فائز23521118

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي إكرام كنتول23521141ً

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي صباح مسعٌد23521183

08/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي رقٌة بن سعٌد23521216

08/12/202214:30المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي خولة اسبٌت23521292

08/12/202214:30المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي إكرام ؼسات23521330ً

08/12/202214:30المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد الرحمان اشهٌال23521456

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هاجر جابر23521027

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي مرٌم شباب23521044

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي زٌنب البرقاوي23521168

08/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هاجر الهدام23521171

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 4/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أنس االشكر23521233

08/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌوسؾ باحسو23521254

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عماد الترؼ23521256ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عمر بوطالب23521258

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي امال بقادٌر23521259

09/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عمر مفتوح23521331

09/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هاجر القدٌري23521429

09/12/202212:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌك(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حمزة معن23521430ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حنان الزٌن23521433

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌونس عزٌز23521488

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اكرام بنشواط23521528

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي احمد شردي23521564

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي شٌماء شافع23521622ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي لبنى رزو23521471

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي امٌنة اسكوري23521637

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هند معتصم23521021

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أسمهان بنوالة23521046

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سفٌان لوط23521053ً

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سمٌة معتزل23521054

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي فاطمة الزهراء عالل23521056ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 5/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد متوكل23521058

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي جواد موقٌت23521062

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هند حفٌد23521155

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد الكبٌر مبارك23521156

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي احالم حمٌد23521159

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌوسؾ حجراوي23521163

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي خدٌجة نصرهللا23521184

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عزٌزة الدهمان23521244ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي كرٌمة اؼزول23521245ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سهام النعمان23521246ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نهٌلة التوم23521250ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أسماء اختباري23521265

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أٌوب جداد23521267

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد العالً المشرف23521305ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عزٌزة مصاري23521323

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد الصخٌري23521350

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي رٌم بكراوي23521381

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي لبنى حرص23521382

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اناس الزٌن23521440

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي المهدي المساوي23521517

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 6/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نهٌلة حمدوش23521525

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌوسؾ مشطاش23521529
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أمٌمة حسون23521632
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي صفٌة الشرف23521043ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اٌوب الشواي23521068
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي امٌن لصفر23521124
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي جواد حمان23521139ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عثمان عبد المولى23521140
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي زكرٌاء بن الذهبٌة23521147
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد الحق عزٌز23521182
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي المهدي شلواش23521238
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي احمد شٌوب23521319
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نزهة سلٌم23521354

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي زٌنب جلول23521384ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سفٌان بن الزنزون23521385

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حٌاة قادري23521399

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نبٌل لؽزاون23521453ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد البراش23521467

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سكٌنة شكٌر23521618

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌونس بدر23521047

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 7/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عادل زكار23521114

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سارة الزٌتون23521173ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد الحمدن23521176ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حمزة محتفل23521203

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أمٌمة حرف23521301ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حمزة أوشكٌر23521321

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي مرٌم بوجملة23521365

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي مراد بن راضٌة23521497

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نهٌلة الدبال23521506ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد الرحمان مخلص23521158

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نور الدٌن البدري23521363

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي بثٌنة بخالق23521051

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هجر حكون23521340ً

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي لبنى الضناٌة23521042

08/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي فاطمة أٌت أحمد23521081

08/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي المهدي رشٌد23521100

08/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي خدٌجة شاكر23521106

08/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أشرؾ بصري23521112

08/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي بسمة المعبدي23521153

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اسٌة بحم23521175ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 8/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي كنزة الدوٌش23521234

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي لؽزال بنشانعة23521271

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي كرٌم االنصاري23521295

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي عبد الؽفور فقٌه23521314ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي زٌنب االدرٌس23521411ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد المرابط23521414

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي إٌمان اٌت الطالب23521474

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أسماء منذر23521502

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي نادٌة قبالة23521568

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أٌوب الدحمان23521589ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ضحى أمقران23521620

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سكٌنة حموش23521626

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سعٌد لعالم23521458

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي صفاء كرٌمو23521542

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سعٌد المعطاوي23521057

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حمزة رقٌب23521059

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي حسناء اعنٌبا23521066

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أمٌن السواري23521072

08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي خدٌجة الزاهري23521079

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سكٌنة لكحٌل23521136ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 9/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي ٌوسؾ الدباغ23521284

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أسٌة سرار23521460

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي زهٌرة الزوان23521530ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي أمٌمة بحري23521587

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي فاطمة الزهراء أٌت اٌدار23521595

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد المرٌن23521050ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي مرٌم البوهال23521067ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي فؤاد شتكاؾ23521208

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي خدٌجة كبٌري23521518

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي هند بنراض23521239ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد بورزٌق23521277

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي سكٌنة زائدوؾ23521031

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي صفٌة االسكار23521261

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي شٌماء لمهول23521269

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي اٌناس احناش23521366

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي محمد لمٌن23521393

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق(الحراسة التربوٌة والتوثٌق  )ملحق تربوي صالح الدٌن ٌاسٌن23521436

سفٌان شاكٌري22511070
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202215:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

ولٌد مرٌن22511090ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202215:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

نعٌمة جرف22511091ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202215:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم
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رضى المسكاوي22511117
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202215:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

كوثر سماح22511139ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

عبد الرحٌم طوفان22511220ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

ٌاسٌن سوٌمطو22511221
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

زٌنب القضٌوي االدرٌس22511241ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

عبدالعزٌز عادل22511258
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

اشرؾ عٌزي22511287
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00المدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌم

امحمد البشٌري22511294
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

حمزة الشكذان22511313ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09الساعة 08/12/2022

كرٌمة فنان22511325
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 09الساعة 08/12/2022

جمال خدٌم22511334
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10الساعة 08/12/2022

أسامة فتاح22511089
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 10الساعة 08/12/2022

عبدالعالً حاسو22511251
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
11الساعة 08/12/2022

سكٌنة الوٌز22511282
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 11الساعة 08/12/2022

الحسٌن وادي22511347
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12الساعة 08/12/2022

مصطفى إٌشو22511008
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

خدٌجة حافظ22511053
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
15الساعة 08/12/2022

سعٌد مزٌان22511083
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

زٌنب الهراول22511126ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

عمر حسان22511131
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم
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أحمد الخال22511147
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

المهدي ابوٌري22511172
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

هند سباح22511201
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

هاجر زمدة22511226
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

حمزة بوستة22511232
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

ٌاسٌن مٌعاد22511249
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

كوثر بن العرب22511277ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌم

سفٌان بن رؼاي22511035
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202208:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

ولٌد الخلدون22511072ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

سكٌنة مبروك22511223
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202209:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

محمد مصلٌن22511252
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

المهدي الراشق22511260
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202210:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

زٌنب عطف22511263ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202211:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

رشٌد دٌا22511043
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

امٌمة هواشم22511047ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202214:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

ٌوسؾ نفٌع22511063
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

شٌماء الجواهري22511067
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
09/12/202215:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

محسن دٌا22511085
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

محمد الحناوي22511093
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

بدر بناجح22511108
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم
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المهدي الجباري22511242
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

عدنان مخلوق22511264ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

هاجر ؼوات22511266ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

خولة الزٌات22511336
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

عزالدٌن الحلوي22511064
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

جواد الملس22511114ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

حسن الباه22511135ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202210:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

ٌونس بن حٌدة22511141
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ابتسام تزارت22511159
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

حسن مزوار22511233
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

مراد اإلدرٌس22511265ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

فهٌم بنهشوم22511273
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

رشٌدة موحى22511284
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

عبدالعالً الزكاري22511293
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

إٌمان زخنوؾ22511308
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

نهٌلة لكناوي22511367
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ٌوسؾ اروٌس22511105ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ٌوسؾ أجالب22511143ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

محمد خضاري22511157
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

عبدالؽنً الحٌدي22511217
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 13/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر
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عثمان هتاؾ22511253
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

ٌاسٌن ٌونس22511306
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

لمٌاء السعدي22511137
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

خدٌجة ندروم22511350ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

مرٌم الحسٌن22511023ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

امٌن مصري22511158
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

سفٌان فوج22511002ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌد

نورا العمران22511030ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

خولة الراوي22511057
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

فاطمة جعفر22511167
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

امٌن ادوٌرة22511182
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

اٌوب فاتح22511193ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

سفٌان جانٌن22511224ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

هاجر مرٌم22511228ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

أمٌنة الؽازي22511229
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

حمزة سلهام22511230ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

نعٌمة لبرٌك22511247ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

محمد صادٌر22511257
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

أسماء برحٌم22511291
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

أسماء مخلص22511311
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً
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مرٌم حركات22511154
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

فاطمة الزهراء منان22511075ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

لبنى اشهب22511115
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

هند بنقٌدة22511211
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

عبدالرحٌم بوالجهاد22511236
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

أٌوب لشهب22511259
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

محمد المكٌوي22511271
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

مرٌم انفٌس22511297ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

عبداالله ؼبراوي22511031
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

عزٌزة ناج22511111ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

مرٌم الساٌح22511112
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

سمٌحة كرام22511206
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

فاطمة اعزى22511215
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

حمزة واشتوك22511227
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

محمد مداح22511231
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

زهٌر السالم22511238ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

المصطفى العٌس22511289ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

أٌوب الهالل22511087ً
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سارة ثالث22511013
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

مرٌم حدٌدي22511065
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً
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لٌلى الشرقاوي22511102
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سارة لكمٌري22511110
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

اسماء الحوات22511156
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

عبد الجلٌل روان22511160
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

محسن مكوار22511209
تحضٌر المختبرات المدرسٌة )ملحق تربوي 

)
10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سناء قرف20221013ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

هدى صلح20221024ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09الساعة 08/12/2022

شٌماء بوالل20221029
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 09الساعة 08/12/2022

نهٌلة البرزل20221073ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10الساعة 08/12/2022

سفٌان لماع20221074
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 10الساعة 08/12/2022

كرٌمة عبدلل20221118ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
11الساعة 08/12/2022

سناء الكوش20221142
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 11الساعة 08/12/2022

سهٌل وفٌر20221148
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12الساعة 08/12/2022

خولة رضا20221150
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

هشام الشرفاوي20221152
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
15الساعة 08/12/2022

زٌنب بنحامٌد20221168
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 15الساعة 08/12/2022

أمٌمة فرض20221182ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
16الساعة 08/12/2022

رجاء زورك20221207ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 16الساعة 08/12/2022

حفصة أشمل20221223ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
17الساعة 08/12/2022

سعاد البروك20221237ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022
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محمود أفزي20221275
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09الساعة 09/12/2022

سلمى الحروري20221300
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 09الساعة 09/12/2022

خدٌجة روشدي20221327
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10الساعة 09/12/2022

خدٌجة نرجٌس20221339ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 10الساعة 09/12/2022

أمال السبع20221353
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
سطات: إقلٌم

حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
11الساعة 09/12/2022

خدٌجة نٌزار20221402
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

مدٌحة بنحمدوش20221458
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

هجر جاٌرا20221460
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

خدٌجة رجاوي20221476
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

عثمان ناتٌج20221490
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

احمد العرش20221510ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

وجدان الرازي20221522
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

مرٌم النكرٌم20221540ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

وصال كنطاري20221049
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

وصال فرٌندي20221254
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌم

امٌنة الساٌح20221284
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

اسٌة بجوي20221500
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

محمد الحدادي20221578
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

راضٌة بزهار20221070
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202209:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

بوعزة كردول20221093
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم
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سلمى سقى20221114
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202210:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

شٌماء الصالح20221140ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202211:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

فاطمة الزهراء بلكرٌم20221167
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202211:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

محمد أمٌن الصامت20221255
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

توفٌق فهٌم20221257
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

مرٌم تفٌري20221265
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

زٌنب سعود20221266
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

حمزة اسراٌدي20221274
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

سكٌنة سٌقل20221301
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202209:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

طه طاهٌري20221314
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

بشرى الطوٌل20221344
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202210:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

كوثر نعٌم20221496
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202211:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

اٌمان حرود20221508
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202211:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

نادٌة بن رحو20221573
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

حسام فؤادي20221052
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:30ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌم

المهدي بازاو20221101
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

أمٌمة قدوري20221143
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

وفاء ادرٌوش20221149
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

دنٌا الموجود20221328
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

سمٌرة بعل20221441ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم
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وسام زنزون20221020
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

هند بلواد20221050
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

إسماعٌل الدٌان20221060ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

اسراء لوبات20221091
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

ضٌاء الرحمان سبول20221107ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

محمد الجاي20221109
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

محمد رحاوي20221112
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

سلمى حجوم20221117
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

سهٌلة صدق20221131ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

حسناء الوحودي20221136
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابوحٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌم

دنٌا السالم20221158ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

عبد العالً الشعب20221189ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

ٌوسؾ الوراق20221196
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

سفٌان بوؼابة20221209
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

اٌوب عرٌؾ هللا20221212
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

اٌوب اكوجٌل20221225
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

لمٌاء مودٌن20221336
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

محسن عٌان20221359
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

خولة طالب20221422ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

لبنى حسون20221432ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة
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الجهة
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

نسٌبة موطٌب20221438
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

مرٌم شكري20221463
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

شٌماء بوسماحة20221036
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

عزٌزة علقمة20221103
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

كوثر خضار20221137
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
11/12/20228:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالة

سكٌنة بفران20221217
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

ٌوسؾ مختاري20221221
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

سلوى حاتم20221403ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

حمزة الحالوي20221514
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

نهٌلة تمري20221534
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

هجر بلعقدة20221023
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

الهام ادحمٌد20221025
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

عثمان أفراخ20221045
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

أٌمن نحاس20221115
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

ٌوسؾ نهٌد20221264
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفا

اسٌة الزعري20221358
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

أسماء الصؽٌر20221445
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

زهٌرة سري20221455
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

أحمد جلٌل20221224
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

حسناء احمادي20221451
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة
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الجهة
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سكٌنة العسٌب20221012ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

مرٌم إلٌان20221021ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

فاطمة الساٌح20221041
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

كرٌمة وامعسو20221048
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

مرٌم المٌر20221051
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري

عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اكرام عناوي20221089
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

خولة صادق20221110
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

كلثوم الحب20221128ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

عبدالصمد فتاح20221130
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

سلمى الكامل20221164
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

إٌمان جوادي20221169
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

ٌوسؾ أوعدي20221213
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

سامٌة ابرٌم20221291
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

محمد رفٌق20221298
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

اكرام مترازي20221345
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشق

فاطمة الزهراء شٌاج20221368
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

سناء الهورد20221370
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

محمد حج20221449ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

إحسان مساعد20221461
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

سارة بصٌري20221535
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً
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رجاء الحداري20221559
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

محمد ٌاسٌن البقال20221022ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

هاجر بادرٌس20221040
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

خولة مرجان20221378ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

فاطمة الزهراء حكوش20221092ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنً

فتٌحة قلدي20221126
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

اسماء واكرٌم20221242
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

ٌوسؾ بوشو20221398
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

مرٌم الزاك20221444ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

اسماء عاٌلول20221011
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

أسماء لوز20221014
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

زٌنب الموح20221028ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

الحسن الدوان20221195
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

فتٌحة أٌت عابد20221374
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سعد أنجار20221479
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

فتٌحة برحو20221243
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

اٌمان السراحنة20221002
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

خولة بركة20221016
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

مرٌم ٌعال20221035
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سلمى الحجاج20221076ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً
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أسماء بالحمٌدٌة20221094
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

حسناء بالحمٌدٌة20221095
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

مرٌم ذهبان20221262ً
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

بثٌنة عقٌدة20221304
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

أمٌمة اتحاد20221462
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

راضٌة مرابط20221575
أطر الدعم )ملحقو االقتصاد واإلدارة 

(اإلداري
08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتٌوسؾ الطالب33231006
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتٌوسؾ عناب33231103
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتفتٌحة صٌد السالم33231170
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتمونة بلخدٌم33231193
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتعثمان الحمداوي33231207
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتاٌوب فاضل33231271ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتمرٌم مشروك33231298ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتانوار دلٌل33231351
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتزهراء عروب33231384
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتجواد الٌوب33241014ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتالتاٌكة صدٌق33241080
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتجواد حٌمذ33241191
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتٌاسٌن كرمٌن33241208
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتٌاسٌن القامة33241239
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022
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سطات: إقلٌماالجتماعٌاتعبدالرحٌم طوب33241265ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتكنزة الطالع33241286ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتعبدالؽنً الزردي33241299
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتالمهدي بزٌت33241310
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتاسٌة بن خروؾ33241325
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتنعٌمة عروب33241326
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالجتماعٌاتسعٌد سوي33241331
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتمرٌم الرٌحة33241337

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتأسامة الصامدي33251012

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتابراهٌم الشركً بوحاجة33251043

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتتورٌة الؽالس33251051ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتتوفٌق كعٌلل33251115ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتفدوى حٌد33251123

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاترحاب اٌوب33251178ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتحمزة بوملحة33251193

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتمرٌم المزكٌط33231106ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتادرٌس شفٌق33231109

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتصالح الدٌن البادرة33231167

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتلمٌاء الرفٌق33231195

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتاٌجة بومارٌة33231283
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09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتٌسرى الخملٌش33231367ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتأٌوب فظوال33241018

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتأحمد بن دادا33241019

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتزٌنب كرماوي33241023

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتامٌنة بكطٌبة33241034

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتاٌوب الركوب33241046ً

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتهند  الشواي33241073

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاالجتماعٌاتعماد امهاوش33241087

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتسمٌرة رواح33241192

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتٌونس لحمادي33241231

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتعائشة اٌت برٌك33241296

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتسكٌنة العلموس33241308ً

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتخدٌجة بلهٌبة33241333

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتحمٌد بٌبة33251113

08/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتابتسام عزٌزي33251134

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتأٌوب نبٌل33251135

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتمرٌم بهدي33251164

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتهند االبٌض33251220

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتعبد الواحد بسالم33231034

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتٌاسٌن اضرٌػ33231055
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09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتخلٌل مزٌان33231115ً

09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتأٌوب العراق33231138ً

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتحكٌم لفساح33241155ً

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتفاطمة الزهراء زٌدان33241161

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتاٌوب صادق33241176

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتأنس أنواري33241182

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتطارق لخرٌص33241315ً

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتشٌماء حركات33241321

10/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماالجتماعٌاتعمر مالل33251160

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتودٌع نافع33231042

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتزوهٌر بوعٌاد33231210

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتؼزالن قرموش33231380ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتعبد الؽنً مشٌشً كزنا33241027ًٌ

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتأمٌن مالح33241106

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتعثمان بحار33251180

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتخالد أٌت ابراهٌم33231007

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتسعٌد دقاق33231008ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتٌوسؾ الحمراوي33231009

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتإسماعٌل الطرابش33231011ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتعبدالمجٌد الرٌان33231041ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 26/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتمحمد منٌان33231044ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتابراهٌم لحمر33231048

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاترضوان شمش33231096ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتمحمد الدرٌوش33231098

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتعثمان الؽازي33231105

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتفاطمة الزهراء العروص33231111ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتبوعزة فري33231119

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتعلً اٌت لحسن33231120

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتالقرموشً طارق33231124

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاالجتماعٌاتالعربً الصاحب33231142ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتاسماعٌل باحدو33231150

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتٌونس اعراب33231158

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتمصطفى عبداللوي33231164

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتخدٌجة بن الحاج33231175

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتسهام جندل33231184

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتعبد المالك جمال33231189

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاترانٌة ملٌن33231192

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتعثمان المكاوي33231194

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتزاهرة جادي33231199

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتمحسن وقبو33231200

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 27/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتاٌوب اشنت33231206ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتعبدالرحٌم الجزٌري33231217

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتالمصطفى بهلول33231222

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتادرٌس تجنٌت33231228

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتهجر بصار33231232

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتفتٌحة اجدي33231235

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتخالد صولٌح33231246

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتنبٌل مرسل33231247ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاترضوان بوحفرة33231279

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتحنان الطالب33231302

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماالجتماعٌاتٌاسٌن السدراوي33231306

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتمحمد زٌد33231325

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتسعٌدة عتٌق33231328

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتابراهٌم امرٌس33231348

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتمرٌم فشار33231349

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتمعاذ العذري33231365

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتسعٌدة بابانة33231369

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتبوشرة بحار33231373

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتعادل الدحمان33231378ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتنجوى خودي33231385

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 28/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتزهٌر الدواحدي33231398

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتكمال خلوق33241007

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتاٌمان فهٌم33241012

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتأٌوب كٌداي33241045

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتجواد متوكل33241066

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتمحمد السعدي33241072

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتالؽزوانً سهاب33241082

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتمحمد كروم33241083ً

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتابتسام لشهب33241108

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتٌاسٌن هالي33241117

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتٌوسؾ عزوزي33241121

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاالجتماعٌاتعبدالوهاب الحلٌم33241134ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتسعٌد البركة33241135

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتأسماء الهزكون33241159

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتسعاد أبو الحنون33241217

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتعبدالعالً عمران33241226

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتمرٌم بن عكو33241230

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتنزهة البار33241247

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتأٌمن منوار33241252

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتعماد الشتٌوي33241258

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 29/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتابراهٌم الزٌان33241259ً

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتحفٌظة التوم33241272ً

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتعادل الساوي33241281

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتالمهدي مجدي33241300

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتمرٌم نوزي33241306

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتعبدالرحٌم الحسون33251001ً

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتمحمد عون33251002ً

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتعبد الرحمان كنٌري33251003

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتصالح الدٌن بوعمامة33251046

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتخالد الصدٌق33251060

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتمحمد السرحان33251082ً

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتربٌعة العبدي33251090

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاالجتماعٌاتالصدٌق كرام33251092

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتسعٌد عوفٌر33251098

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتلحسن بوزنبو33251111

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتحمزة بن الصاع33251139

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتعتٌق مسعودي33251152

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتسعٌد المعٌزي33251155

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتإكرام النعوم33251176ً

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتخولة خٌري33251183

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 30/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتهاجر اعراب33251192

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتمحمد أمعرش33251197

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتموسى أٌت امحٌد33251198

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتٌوسؾ البكوش33231005

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتلطٌفة بلخضرة33231012

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتالمصطفى العمامرة33231025

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتالهام ابو لٌث33231028

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتسماح الساٌس33231045ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاترشٌد الزروال33231107ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتوداد روادي33231113

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتمحمد ؼوالت33231121ً

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتحلٌمة البركاوي33231165

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتفاطمة الزهراء اخوان33231173

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااالجتماعٌاتالمصطفى نسٌس33231181ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعبداإلاله خال33231196ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعثمان نزار33231198

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتحنان قرٌن33231248

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتخدٌجة نصٌؾ33231276

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتدنٌا الرطب33231331ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتابراهٌم المعروف33231341ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 31/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتخدٌجة نجم33231357ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتمٌنة بخلٌجة33231383

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتزهراء مبروك33231393

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتلٌلى بنعلو33241170

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعبدالعزٌز عبادة33241172

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتسفٌان الظرٌف33241270ً

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتٌوسؾ اراوي33241285

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعتٌقة الزرادي33241311

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتسعٌدة مهتاد33241313

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعبد الجبار الخٌر33251089

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتسهام الدٌناري33251119

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتالسعدٌة وحٌدي33251120

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتمحمد حمزة33251136

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتعزالدٌن فالل33251162

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداالجتماعٌاتدنٌا دلٌل33251175

االجتماعٌاتحسناء اسمن33251209
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتسهام نفٌس33251216
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتفاطمة الزهراء لكشري33251225
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتنجاة البرك33231020
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتعزٌز التلوت33231078ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 32/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

االجتماعٌاتمحمد أبار33231114
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتمرٌم زكار33231169
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتفاطمة الزهراء تابت33231218
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتوجدان الكرواوي33231342
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتأٌوب الزعٌم33231372
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتكوثر الربٌع33241060ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتخدٌجة دٌناوي33241061
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتلطٌفة الرو33241115
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتزكرٌاء لمعاش33241164ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتخدٌجة حسن33241240ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتعبدالعظٌم زهل33241271ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتاسماعٌل موقٌت33241322
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتخدٌجة موفوض33251013
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتعبد الفتاح ٌاسٌن33251041
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتعبد القادر تٌداغ33251058
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

االجتماعٌاتمرتضى المٌري33241025
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتعبد الصمد كندول33241119

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاترضوان بعٌرٌر33241160

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتخلٌل الدرٌوش33241175

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتأنور اجحٌالل33251099

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 33/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتأحمد بوٌهات33251228

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتأٌوب عدنان33231085

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتفاطمة بعسا33231033

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتهدى بوكال33231057

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتعزالدٌن شعوب33231060

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتؼزالن نادي33231176

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتكوثر أجٌار33231183

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتسفٌان عزٌزي33231209

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاترضوان أٌت الحسٌن33231213

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتعزالدٌن العثمان33231307ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتاٌوب بر33231361

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتبالل خلف33231374ً

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتإحسان بوسلعت33241013

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتعادل قراف33241041ً

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتهاجر كرٌم33241078

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتحمزة الفان33241114ً

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماالجتماعٌاتكرٌم وسناؾ33241141

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتحمزة مفتول33241167

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتأٌوب قرموش33241305ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتحسناء مومن33251053ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 34/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتعبد الفتاح أوخ33251080ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتسفٌان بالحبٌب33251122

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتحسناء بنلخضر33251141

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتكوثر صواب الدٌن33251222

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتسناء الضعف33251223ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتطارق صلب33231188ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتعبدالرفٌع الدراز33241093

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتهشام بوهدٌد33241169

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتمحمد باحسٌن33241183ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتمحسن بگاري33251177

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتكوثر عزواز33231014

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتٌاسر ردٌل33231100

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتخالد الحمداوي33231136

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتعبد الرزاق اٌت ٌشو33231208

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتمبارك الفٌالل33241238ً

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتهاجر الضعٌؾ33241319

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتمرٌم والطالب33251110

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالجتماعٌاتلطٌفة فراج33251195ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتمرٌم زاهر33251204

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتأٌوب المحجوب33231370ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 35/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتزهرة بوعبٌس33231379

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتٌوسؾ الشادٌل33241058ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتالمهدي ؼٌام33241063

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتمحمد فشتال33241278

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتسعٌد سرحان33241283

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتفاضمة افركال33251181

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتصالح الدٌن عرش33241158ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتعبدالجلٌل العباس33241186ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتإسماعٌل الٌسع33241255

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتخلٌل الشرقاوي33251029

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتحكٌمة الزؼاري33231075

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتماجدة ولباشكو33231080

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتعبد الؽفور المنصوري33231083

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتعبدالناصر عاوة33231095

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتمصطفى المعلوم33231102

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتنزهة خرٌبش33231151

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتاحمد طك33231340

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتودٌع الوكٌلً عسراوي33241246

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتاسماء هرٌم33241284

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتإلهام بن شعاٌب33251188

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 36/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاالجتماعٌاتحنان بنور33251215

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةسلمى مولودي38351069

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةالمختار انقٌري38351183

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةمروان حفض38351221ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةحسناء الحمودي38351260

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةسكٌنة جمال الدٌن38351270

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةاٌوب زروال38351283ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةخدٌجة نظٌؾ38351302

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةالحسن اراوي38351342

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعبدالحفٌظ الحرٌري38351416

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةداود عزٌز38361030

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةطارق حٌد38361035

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعبد الواحد الهالل38361043ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةمحمد عبدالرحمان38361060ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعثمان فاضل38361146

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن البٌتر38361154

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعبد الواحد اسمخ38361191

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةابراهٌم خلٌل القاسم38361214ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةمرٌم أباٌزٌد38361245

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةزهٌر الحومٌدي38361277

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 37/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةحسن رشٌدي38361296

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةحمزة النافع38361303ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةسكٌنة الكردودي38361308

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةزكرٌاء الفضٌل38361346ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعبد هللا العفاقً الفالح38351029

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةعبد الكبٌر اخراز38351210

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةخدٌجة عقٌل38351214

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةاسماء الحدادي38351280

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة االسالمٌةأٌمن بن المزاب38351284ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةعتٌقة العفان38351321ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةاٌوب اٌت سً محمد38351331

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةمحسن خلدون38351348

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةمحمد المزكٌط38351363ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةنهٌلة العصم38351395ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةحسناء حضرام38351401ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةحلٌمة هوري38351430

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةزكرٌاء عامر38361027

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن اٌت كوفرى38361066

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن فارس38361090

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةحمزة اٌت وحمان38361097

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 38/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةالحسن العزاوي38361131

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةهاجر شادل38361194ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة االسالمٌةٌوسؾ عرود38361239

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةحمزة المعتصم38361319

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةأٌوب الكرمودي38351227

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةخدٌجة شاف38351271ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةمرٌمة بنة38351194

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةعبدالواحد ٌمو38351327

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةلمٌاء فراح38361100

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةخلٌل مبروك38361152

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةٌوسؾ المسعودي38361182

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةفاطنة االدرٌس38361297ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةسعٌد ادحمو38351020

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةسمٌرة البوبكري38351068

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةمحمد الدالل38351077

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةعبدهللا الكاهٌة38351089

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالتربٌة االسالمٌةابراهٌم مسعود38351091

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمرٌم علٌوي38351112

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد هللا منضوري38351113

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد اللطٌؾ بولعزافر38351123

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 39/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمرٌم الخواب38351133ً

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةٌوسؾ حرب38351134ً

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةحمزة االدرٌس38351150ً

08/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةاحمد ورشان38351160

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالحسن نقاش38351166

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبدالجبار الفراب38351176ً

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةسعٌد الؽالم38351217ً

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةحسناء الراوي38351258

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةرضوان منٌانة38351325

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمرٌم بن بوبكر38351334

09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةفوزٌة جرمون38351345ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالمهدي لحنوش38351358

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةتوفٌق جلول38351369ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةابتسام افنٌن38351375

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحمد ابوفارس38351380

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةسومٌة أكوم38351385ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةفاطمة الزهراء الدوم38351393ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الحمٌد ازنض38351403

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةفاطمة الزهراء حسنوي38351407

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةصالح الدٌن الحمداوي38351421

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 40/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةفاطمة الزهراء ؼمري38351432

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحمد حافٌظ38361002

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد العزٌز بلعكٌد38361005

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الرزاق ازنٌدي38361011

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحمد التٌرسوت38361023ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةرشٌد تمام38361042

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالمهدي حنٌؾ38361056

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةزٌنب السفال38361068ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبدالواحد البسط38361076ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةزهرة جاوي38361081

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةأٌوب حبٌب38361096

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحمد بوطاهر38361125

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالزبٌر خربوش38361130

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةنورة بنبوٌدة38361165

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن صادٌق38361175

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحسن خبٌر38361186

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةابراهٌم الكزام38361187

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الرزاق أٌوب38361215ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الرحمان لشكر38361228

التربٌة االسالمٌةأسامة بسالم38361260
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 41/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

التربٌة االسالمٌةمحمد دهب38361274ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةجواد بطاش38361276
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةشٌماء الخدٌري38361302
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةأمٌمة بن عبٌد38361317
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةمحمد الكبٌر الرخاوي38361324
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةزٌنب اٌت عابد38361332
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةرشٌد النوح38351033ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةاٌوب لعبٌش38351082ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةاحمد الحالوي38351103
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةخدٌجة عاٌدي38351140
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةمحمد أمٌن الوال38351147ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةالكبٌر الحٌرش38351153
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة االسالمٌةحمزة الوفدي38351156
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةكمال واف38351202ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةسناء اإلدرٌس38351371ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةسفٌان شاكر38351412
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةنورالدٌن مرجان38361116
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالمهدي البشاري38361135
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةالشعٌبٌة اكرٌكٌعة38361258
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةحلٌمة هاشم38361269
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 42/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةنبٌل االعرٌش38351001
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبداإلله الزربة38351043
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمصطفى بالحجام38351054
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن بنعبوش38351060
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمرٌم العسري38351086
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةأحمد عواد38351144
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الهادي براس38351148
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةصالح الداع38351161ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةمحمد امعردة38351231

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةٌوسؾ حشادي38351239

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الواحد الحدادي38351320

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الصمد ملوك38351359

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الحفٌظ بن مٌدا38361123

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةوسٌم ممدوح38361209

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةبوشرة بخالق38361219

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةهشام حٌمودة38361244

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةشٌماء لشهاب38351057

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةأنس بوطالب38351362

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةحمزة عدنان38361037

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةعبد الحفٌظ أخراز38361143

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 43/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة االسالمٌةجواد لخرٌف38361205ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةعمر لؽفاري38361305

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةٌوسؾ اكجٌم38351009

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةنادٌة الفقٌري38351017

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةفتٌحة مطر38351041

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةمحمد بوحٌكون38351070

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةسارة قسطاس38351128

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةمصطفى ونٌك38351136

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةسعاد عاشق38351162

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةبشرى اإلدرٌس38351178ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةشٌماء الحراق38351189

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةرجاء السكوري38351425

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةفاطمة البحري38351433

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةفاطمة بنجمة38361041

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة االسالمٌةرجاء الكداري38361061

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةزكرٌاء التكت38361093ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةحمزة عبوب38361103ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةأسماء بن كحٌلة38361108

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمروة قروان38361156

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمرٌم أنزٌد38361331

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 44/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةالمهدي الٌاس38351406

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعبدالرحٌم أجاعة38361070

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمحمد اجلٌلٌم38361162

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةحنان بولمساٌل38351154

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعٌسى أمٌن38351326

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعبد المؽٌث صدٌق38351337ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةأٌوب بلبل38361014

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةابتسام العباس38361018ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةحمزة زعكوك38361179

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمحسن الصاف38361221ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعصام جعفري38361255

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةشٌماء الواق38361256ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةٌاسٌن الخاضري38361327

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعمر الكعبوش38351042

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةنورالدٌن حٌمص38351085

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةاحمد مفضل38351104

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعمر نهراوي38351198

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةحمزة طوال38351382

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةاكرام بوشفة38351418

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةرضوان وكنوا38361049

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 45/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمحمد أفٌس38351046

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعبد الكرٌم اٌت عل38351125ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةبلقاسم عبداالوي38351203

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمحمد اوبري38351219

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعادل الودان38361057

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةزكرٌاء الحرش38361072ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمحمد اٌت بوسٌل38361113

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةعبد االاله بودٌب38361127

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةشٌماء اطمٌطم38361136

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةسكٌنة بالػ38361148

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةرضوان شكور38361210

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةمنٌر الحقون38361220ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة االسالمٌةهاجر شعب38361343ً

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمعاد اٌت احماد42431036
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبد الؽنً مقبول42431100
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبد الواحد دربال42431103
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةهشام هرٌمش42431261
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةسعٌد مرٌشة42431301
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةكرٌم حادق42431312
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمرٌم اٌت مسكار42431316
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 46/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةهجر الشمشام42431335ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاٌوب فاضل42431355
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاسامة زحنون42441168ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعصام مبارك42441209
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ العطٌري42441316
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌاسر بوهال42441324
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةتجانً نوفل42441334
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرشٌد القانون42451007
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخدٌجة جدالن42451065
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفهد لعماري42451129
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةبدر الدٌن الزهاري42451296
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةوصال الزمزام42451307ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفؤاد الزاوي42431265
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ الفاس42431279ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأسامة ربٌع42431319ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةوجدان دؼوؼ42431331ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةسهٌل المسق42431338ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةحاتم نجاد42441179
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضى ولد النعناع42441259
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضوان جداب42441302
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 12/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 47/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفهد سند42441318
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمعاد الحكماوي42451004
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 13/12/2022

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةأنس أوعٌشة42451109

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةسلمى الصادٌق42451253ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةمحمد خربوش42451261

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةزكرٌاء فتح الرحٌم42431001

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةشكٌب بن عمر42431046

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةحمزة قادٌري42431149

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةبوشعٌب بوقب42431187

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةحاتم بلقاسم42431194

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةلٌلى بن الزوهرة42431243

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةشٌماء المستبشري42431269

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةأنس الدرس42431294

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةهناء خبلة42431322

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةعبدالعالً المسعٌد42441064

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةمحمد باهمو42441069

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالتربٌة البدنٌةمرٌم الحافظون42441137

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأنس بومالك42441175

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةإلٌاس كودٌال42441197

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنورالدٌن اهبار42441250

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 48/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخلٌل بابا42441255

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدالكرٌم شاكر42451013

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأٌوب ثابت42451022

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعثمان عبٌدة42451249

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضى بدري42451315

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاٌوب الحاٌك42451329ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدالحق الؽزال42431014ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأنس عٌن طمار42431080

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةسعٌد الدب42431181ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةابراهٌم الرشٌدي42431233

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةشٌماء العشلوج42431282

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةمراد قسٌمو42451008

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةٌحٌى متصدٌق42451128

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةنهٌلة ؼٌلوؾ42451172

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةٌاسٌن ولد الشهبة42431005

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةنوفل البشاري42431091

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةحمزة بوسنوس42431138

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةانس الحمٌد42431142

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةٌونس مروش42431147ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةأسامة بلعرب42431197ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 49/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةسفٌان بوملٌك42431208

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةاٌوب زؼود42431212

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةمصطفى نادي42431215

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةمعاد المقاس42431226

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةاٌمان فٌساح42431228

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتربٌة البدنٌةسامٌة حراث42431255

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعلً حبٌب الدٌن42431270

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةلبنى معز42431274

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبد النبً ظافر42431283

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس مصباح42431290

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌحٌى برادة كوزي42431297

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنورالدٌن نورالدٌن42431306

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدالهادي قبعتري42431309

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأشرؾ صواب42431310

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌاسٌن ناضر42431324

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةابراهٌم ابراغ42431341

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةجنات قاسٌم42431356

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدالصمد المعتوق42441128ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةبدر حمراوي42441158

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةامٌن ابوالفرج42441178

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 50/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأٌوب سحنون42441187

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضى طاهر42441192

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد امٌن التبران42441220ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةامٌن بوضرٌؾ42441243

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخدٌجة جمٌل42441245

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفتٌحة بلبطاش42441258

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاسامة ٌاسٌن42441262ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةتوفٌق بن المعاش42441286ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ مبسط42441293

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد مبروك42441295

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد طرمون42441306

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأٌوب وداها42441313

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌحٌى براض42441319ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبد الحمٌد وساس42441337

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء رزق42451010ً

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء طٌب42451011ً

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس خامرة42451016

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء نزار42451018

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنبٌل زهراوي42451044

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةإلٌاس الصدٌق42451054ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 51/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس اٌت ناصر42451059

08/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ مرزاق42451070

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةابراهٌم فري42451098

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس الرام42451117ً

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعالً اطوٌؾ42451119

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحسن الشام42451132ً

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ الموخ42451165

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعزٌز الشرقاوي42451166

09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌحٌى اعطٌة42451177

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأحمد الذهب42451187ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدهللا الٌمون42451192ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ عبد42451196

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةسمٌرة الصبري42451202

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةهشام بوسجدة42451242

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمروان لكراٌم42451243ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةهاجر السبط42451250ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ فراح42451277

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةطه اموداٌن42451278

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةهدى اجعمام42451283

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةولٌد زٌدان42451289

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 52/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةالٌوسً عمر42451325

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاٌوب هٌل42431002ً

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد اخمٌر42431057

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد جلول42431131ً

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةامٌن داندان42431172

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةالمهدي االدرٌس42431185ً

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخدٌجة شرٌؾ42431348

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةماهر عرٌؾ42441082

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاسماء حلوي42441125

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأحالم حسن42441129ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعمر أزهار42441134

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنورة صبار42441160

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةالمصطفى حمدون42441180ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةالرداد الحموم42441254ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفرٌد كامٌل42451002ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ لفروك42451079ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبد الؽنً الخمٌدي42451139

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ مشكور42451145

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنبٌل المحبٌوب42451178ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةالحسٌن مبشور42451204

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 53/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةلبنى نورالدٌن42451235

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد مسقٌم42431159

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأمنٌة بوكرٌعة42431207

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةصابرة علو42431214

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةاٌمن بن اعكٌدة42431235

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةشٌماء الذهب42431237ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمرٌم االوس42431284ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةادرٌس بوداودي42431298

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةانس شوٌخان42441147

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ العرفاوي42441165

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةحمزة بدالن42451075

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةسعٌد جاعة42451078

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعادل بلعزٌز42451099

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةمحمد الناج42451160ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةاسامة كصرى42451193

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةاحمد بن ٌدو42451207

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةشفٌق القراف42451252ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةانصاؾ الٌحٌاوي42451279

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةأشرؾ طراد42451282

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةبالل بعدي42451301

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 54/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةمعاذ كمٌل42431263

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةعماد عمري42431289

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةسناء السعودي42441004

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةانوار البوشبت42441177ً

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةاشرؾ حلحال42441312

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةحمزة عسعوس42451239

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالتربٌة البدنٌةمحمد رضا الروام42431196

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةإلٌاس مضمون42431318

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةالٌاس النازٌه42431325

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةٌونس الصدٌق42441124ً

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةزهٌر كورو42441136

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةسعد وادي42441278

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء الصاحب42441300

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةفاضمة امقشو42441311

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء علوي42441314

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةٌوسؾ توم42441317ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةرٌم بنان42441336ً

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةبدرالدٌن النجاري42451083

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةحمزة بنسى42451120

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةمحمد عائشة انجوي42451233

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 55/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةامال بوعوٌن42451293

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكالتربٌة البدنٌةاناس مزاوي42451317

التربٌة البدنٌةناهد الساخ42431118ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأمٌن بنأسد42431198
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةمرٌم باكري42431206
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأمٌمة إدعل42431231ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةابتسام زركل42431246ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأسامة شفٌق42431262ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةوهٌبة سنٌاك42431267
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةلٌلى الرشٌد42431275
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأشرؾ قنطاري42431276
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأٌوب نبٌه42431291
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةسهام دباب42431308
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةأسماء كنون42431315
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةمعاد اوخ42431317ًٌ
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

التربٌة البدنٌةٌاسمٌن سمو42431320
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمدي
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةكوثر موعل42431330ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةعدنان جرٌر42431336

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةأٌوب أكركاو42441021

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةحسام الدٌن بصٌري42441138

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 56/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةصالح الدٌن تفاح42441140

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةالصدٌق درزاوي42441164

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةحمزة دٌان42441183

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةنهٌلة ؼنباز42441207

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةأسامة مدلمان42441212

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةأشرؾ كرنوؾ42441228

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةإٌمان بوهل42441260ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةعبد الرزاق حمدي42441271

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةنبٌل صحران42441280

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةحمزة بوخار42441297

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالتربٌة البدنٌةعبدهللا شهٌر42441299

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةأشرؾ داودي42441308

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء طرباج42441325

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةصالح الدٌن أكار42441328

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةكوثر بكاري42451116

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةسهٌل لعنٌا42451125

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةكوثر نبات42451131

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةٌوسؾ العامري جامع42451142ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةمرٌم المبروك42451164

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةعبدالحق باحسٌن42451183

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 57/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةسكٌنة قدمٌر42451209

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةمحمد أمرهون42451217

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةسكٌنة الرحوي42451229

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةسعاد زوكاغ42451248

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالتربٌة البدنٌةٌاسر مالك42451260ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةسلمى لطرش بوثلجة42451290

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةرٌم بن االمٌن42451303

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةٌحٌى تسؽرٌن42451308

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةشٌماء ؼضٌؾ42451314

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةزكرٌاء شهٌب42451316

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةنهٌلة بنشرق42451319ً

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةزٌنب لطف42451322ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةدنٌا نوري42451326

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةحمزة بنطناز42451328

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةنهى الزرق الطالب42451330ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةحاتم الصوف42431030ً

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةالمهدي بن عائشة42431117

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةعائشة صانص42431293ً

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةسلمى الخالدي42431342

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربٌة البدنٌةخدٌجة عاقٌل42441163

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 58/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأشرؾ رٌان42441303

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمنٌر الخمس42441305ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌوسؾ ستات42441310ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمعاد عمالق42451009ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمعاد ونصر42451090

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةوفاء هنداش42451188

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعبدالرزاق جمعاوي42451234

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد عبور42451247

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةنهٌلة تشت42451304ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةزكرٌاء دادة42451311

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةحسام وقٌت42451323

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس مؽاري42431223

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرمزي زٌكر42431239

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةابراهٌم كرٌب42431264

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةامٌنة الخامس42431303ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء ابن خلدون42431304

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمرٌم اوعبد القادر42431307

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد قرمان42431344

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخدٌجة شماع42431354

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضا بنهندٌل42441170

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 59/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةكرٌم أوزنو42441211

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد حوزي42441275

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةرضى بٌول42441327ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأسامة الروزي42441333

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمنصؾ ادؼاي42451158

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةعالء الحسون42451194ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةخدٌجة صلٌح42451264ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌونس تاج الدٌن42451302

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمنال ٌوسف42451338ً

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأمٌمة اٌت بن عل42431166ً

إلٌاس العسال42431248ً 10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةٌ 

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةأٌوب ؼرابو42431333

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةادرٌس شفناج42441188

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالتربٌة البدنٌةمحمد زماح42451137

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌاعادل شكور36341002

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌانزهة حجاج36341029ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌااكرام عبٌد36341032

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌاسلمى الكحالوي36341007

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌاصالح الدٌن لطٌؾ36341008

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌاامٌن وهب36341009ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 60/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌاسعٌدة عبد الرحٌم36341010

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌااكرام حركات36341023

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌارضا اؼراٌري36341025

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالتكنولوجٌانهٌلة العالم36341028

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمرٌم ابعقٌل34271021
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتبدر بولعالم34271024
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتعبدالرحمان رٌفال34271056
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد الناصري34271067
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتحسن عشاق34271075
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتشرؾ عشاق34271087
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتسكٌنة الحبٌب34271095ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتماجدة متوكل34271108
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمعاد قراف34271114ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتبلعٌد والحاج34271118
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة الزهراء المائل34271122
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتنعٌمة مفتاح34271123
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمحسن مرباح34271126
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتالٌاس رضوان34271137
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتعبد اإلله الفقٌر34271162
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتاٌمان السبعاوي34271168
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 61/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتنورة الصوف34271200ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة الزهراء خلٌل34271234ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتعمر البالل34271243ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتكوثر فتوح34271277
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتاٌمان بنجابر34271289
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاترٌحانة تهام34271300ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتعمرو الزركان34271038ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمسعود حٌرش34271048
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتكوثر النول34271102ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتشروق شقٌري34271169
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتسمٌرة منفٌع34271184
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتاٌوب سراي34271221
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتنورة اٌت محند اٌحٌى34271249
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتفٌروز العبدي34271261
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتنورالدٌن الفائز34271281
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتأشرؾ ٌمان34271008
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتشكٌب شهب34271022ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتمرٌم المربوح34271100
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاترضا راشد34271101
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالرٌاضٌاتالؽزوانً هٌدر34271134
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 62/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتعمر العسري34271148

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتاحمد شفاق34271153

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتحسناء اوعدو34271189

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتأمانً مساعد34271251

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتاٌمان بوخرٌص34271252

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتزٌنب خاطٌب34271256

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتخالد دادس34271270

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتنسرٌن كمال34271285

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتٌاسٌن علو34271043

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتعلً الهروش34271167

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتاحالم لقطارن34271207ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتشٌماء سدٌق34271213ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتزٌنب قرطاس34271217

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتٌاسر الهشام34271304ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتسعد بتخاس34271006ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد كمٌل34271007ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتحمزة العسكري34271009

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالرٌاضٌاتنعٌمة الطاق34271031ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتٌوسؾ خطاب34271033ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتابتسام السٌاح34271034ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 63/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتأنوار تٌؽرمت34271040

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتنعٌمة لمزال34271044ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتاسماعٌل مطٌع34271050

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتالمهدي حامل34271051

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتخولة اعبدو34271052

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتحمزة عزٌز34271053

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتإٌمان أٌت كابة34271059

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتحمزة حاروت34271072

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاترجاء عبدالكرٌم34271073

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتخدٌجة لورٌش34271074ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتالمهدي نٌاب34271076ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتعبدالناصر طون34271077ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتأسامة الحارٌت34271082

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاترومٌساء جادي34271103

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتفرٌد والؽازي34271106

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتاٌوب موفٌدي34271111

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتٌوسؾ النٌة34271115

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمطٌش موسى34271117

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتزكرٌاء عابٌة34271129

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتنورالدٌن بنكم34271131ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 64/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمحمد هدوب34271140

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمحمد الخضار34271145

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتابراهٌم زٌدان34271151

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمحمد عفٌر34271158

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتشٌماء شرادي34271160

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتعثمان ناصر34271163

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمحمد البصري34271165

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتعادل خطٌب34271166ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتحلٌمة وشام34271170ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتالعربً العطار34271172

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتحسناء كثٌر34271177

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتمحمد ؼزل34271178ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتاٌوب الكوج34271180ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالرٌاضٌاتماالعٌنٌن مسٌعٌد34271185

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتهناء عدجاري34271187

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتابتسام لمسعدي34271193

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتحٌاة ضرٌؾ34271226

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتشٌماء مخلوؾ34271232

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتسومٌة النوري34271233

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتحسام رشٌدي34271239

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 65/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتأحالم عكٌؾ34271255

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعزٌز النعٌم34271257ً

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتهاجر فارح34271258

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتهشام اوبن عمر34271263

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتوئام صدق34271303ً

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتمٌنة الرك34271054ً

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعثمان وهب34271098ً

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة عبار34271104

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتمعاد الصدٌق34271186

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتإٌمان الوفدي34271188

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتإشراق الدٌان34271191ً

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعبد الؽنً لعٌون34271196ً

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعبد العلً اٌت وعقا34271241

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتكوثر صفصاوي34271245

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتأسامة بنوار34271290

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتطارق صادق34271015

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة الزهراء بن دحو34271020

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتزٌنب لمعاش34271032ً

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعبدالرزاق ثابث34271047

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتاٌمان نصٌب34271084

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 66/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاترضوان جم34271088ً

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة اٌت موحى34271089

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتمجمد العماري34271094

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتكوثر اؼفور34271109

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتابراهٌم سدري34271120

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتخولة االزرق34271121

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتأمٌن مستور34271124

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتالسعدٌة سنوس34271135ً

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتحمزة اروٌس34271150

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالرٌاضٌاتعبدالرحٌم خالدي34271174

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتمعاد دماح34271197ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتابراهٌم اباسٌدي34271203

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتخولة البٌار34271205

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتٌونس الطالب34271211ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتفدوى لمخنت34271214

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتإكرام المودن34271220

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتهجر وافٌق34271236

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتنجمة المودن34271248

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتعبد المنعم الحادي34271262

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتبثٌنة مشرؾ34271266

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 67/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتضحى فارس34271267

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسلمى هجول34271268ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد البٌضاوي34271271

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتعمر الطلحوي34271045

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة الزهراء جنان34271058

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد الماح34271083ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسلمى ازهوري34271143

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتصالحة ارشٌد34271147

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة صدراتً معروؾ34271159

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتهند بوكرٌن34271264

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتعبد العزٌز رجاح34271005

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتأسماء متٌتش34271016

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتٌاسٌن الفقٌر34271019

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتعبدالفتاح حافظ34271028

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتٌونس فوقاري34271035

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسكٌنة الشرادي34271046

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسعٌدة مساعٌؾ34271055

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتأٌوب خراج34271069

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتابراهٌم اسلمون34271093

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسارة جوبٌر34271099

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 68/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتلٌلى الزو34271112

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسكٌنة رحمون34271130

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتعبدالعظٌم وفدي34271136

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتسلمى خان34271156

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتكنزة بركاز34271194

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالرٌاضٌاتأمٌنة عرب34271201ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتلبنى مجاهٌد34271206

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمحمد الباه34271222ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتنهٌلة الجوهري34271223

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتخولة قورٌفلة34271231

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمحمد الواف34271237ً

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتكرٌم ابودراع34271240

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتإلٌاس بدي34271269

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمرٌم عابٌد34271299

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتخدٌجة توفٌق34271013

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتحسام حوت34271029ً

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتاكرام الخٌاط34271037ً

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتسارة الفقٌر34271039

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتهاجر اشعاب34271041ً

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتعبد الصمد زرطوم34271042ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 69/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمحمد امٌن برود34271049

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمصعب األنصاري34271065

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتإناس ضمٌر34271068

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاالرٌاضٌاتمحسن الفطام34271078ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتابراهٌم اشكل34271081

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتاكرام لفحل العلوي34271113

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتوفاء بوفاس34271133

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتماجدة ناصؾ34271141

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتزكرٌاء باه34271149ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتاسامة مؽفور34271154

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتأشرؾ لحواض34271175

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتحسناء الكمٌت34271183

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتشٌماء القلع34271195ً

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتلبنى بري34271198

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتهاجر اٌت موالي34271204

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتهدى الحسناوي34271209

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتكوثر الراش34271215

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتاسامة شٌوخ34271242

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتزٌنب المعطاوي34271247

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتٌونس الحرش34271250ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 70/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتمرٌم ادعدي34271259

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالرٌاضٌاتوئام بنوي34271272

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتفاطمة الحارث34271273

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتصاٌلة العبرات34271278

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتخدٌجة أؼزاؾ34271280

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتامٌنة حوزي34271282

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتخدٌجة الدان34271288ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتهجر الفحل34271296ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتوصال رفٌق34271297

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتاسماعٌل سعٌدي34271302

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتنورة نصٌب34271001

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتحسناء الواف34271002ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتنهٌلة رمزي34271060

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتنورالدٌن مخلوق34271070ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتهاجر دمسٌري34271079

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتسكٌنة عٌاد34271080

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتعبد الناصر اٌت الحاج34271085

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتٌوسؾ قراف34271090ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتٌوسؾ الدؼوش34271096

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالرٌاضٌاتإٌمان بولعالم34271107

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 71/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

الرٌاضٌاتسكٌنة بوزٌان34271110
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتأنس المرابط34271119
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتسفٌان فحشوش34271138
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتنهٌلة بوٌؽجدن34271139
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتخدٌجة أٌت خاٌوسؾ34271164
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتزكرٌاء كرطاوي34271173
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتٌاسر وكراش34271190
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتاٌمان محامدي34271210
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتامٌنة لحمام34271212
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاترشٌدة الدهٌس34271218
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتشٌماء قاصد34271219
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتاٌمن بٌدح34271224
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتهاجر انهٌر34271227
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتندى طنان34271246
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتلٌلى حمٌدي34271253
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتنهٌلة جباري34271254
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتأحالم طلب34271275ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الرٌاضٌاتجوهرة الناوي34271279
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتإٌمان لعرٌش34271287

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتابتسام بوراس34271292

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 72/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتخدٌجة البكري34271298

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتنورى صرٌح34271003

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتسكٌنة زعٌم34271004

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتادرٌس الدراوي34271010

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتاسماء الحدٌق34271017ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتنجاة عباد34271025

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتالحسٌن اعل34271026ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتخالد اوبسالم34271027

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتمحمد اباهن34271030ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتشٌماء بلعزٌز34271036

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتسعد امعٌف34271091ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتخلٌل حج34271097ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتابراهٌم التزرن34271142ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتاٌمان بن عال34271171

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتأمٌن زاوي34271192

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالرٌاضٌاتوفاء بنقدور34271199

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتخولة بوخدٌر34271216

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتهاجر سلٌم34271244

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتهدى بوكرٌن34271265

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتفرح الشواط34271276ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 73/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتأمٌمة ادحٌم34271283

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتنورى برحٌلة34271286

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتوفاء زكرٌا34271293

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتاسماعٌل اٌت قدور34271301

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتسكٌنة تمٌم34271132

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتفاطمة الصادق34271179ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتمرٌم رفٌق34271182ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتأمٌمة بٌسنكار34271260

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتشٌماء كتاب34271011

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتأٌوب المودن34271012

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد اكن34271014

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتهجر شهبون34271057

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتخدٌجة الفنان34271061ً

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمالرٌاضٌاتمحمد امرشٌش34271063

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتهند بعطوط34271064

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتامٌمة العباس34271071ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتجهاد الراج34271092ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتٌوسؾ بلكراوي34271105

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتسعٌدة خٌار34271116

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتعائشة طٌاب34271144

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 74/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتحبٌبة زهرو34271152

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتموسى العود34271176

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتمرٌم فسٌس34271181

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتهجر ظرٌؾ34271202

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتشٌماء بوهبا34271208

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتهرة الزق34271225ً

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتإلهام الٌعالوي34271228

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتمرٌم افركاوش34271229

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتفاطمة الزهراء العناب34271235

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتابراهٌم بودادن34271238

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتهجر االوراق34271284

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتحنان لشهب34271294

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالرٌاضٌاتمروى العمراوي34271295

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةابراهٌم نٌة40341006

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةروبال أٌوب40341067

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعماد الكروري40341093

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد برمان40341097ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةاٌوب بوعبٌد40341101

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةٌاسٌن الشقوب40341128ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمرٌم زكرٌا40341154

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 75/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمعتمد الزجاري40341162

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأمٌن اإلدرٌسً المصباح40341170ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةخدٌجة كردوح40341254

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسهٌل صفري40341270

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمنصؾ لعرج40341278

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةكوثر المسٌاح40341035

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةٌوسؾ أؼٌالس40341068

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةماجدة العكز40341012

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد اشتوك40341052ً

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةنادٌة موجان40341057

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأحمد اإلدرٌس40341058ً

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةرضى التزاري40341109

08/12/202211:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبدالسالم مجاط40341136ً

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةوفاء حنٌن40341148ً

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةفاطمة الزهراء العروص40341161ً

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد الكنزي40341181

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحلٌمة الهراوي40341196

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد كاسم40341247ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةنورة وابا40341251

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةنادٌة ؼباوي40341262

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 76/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالٌزٌد كرماح40341053

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعزٌز تاكات40341145ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسوكٌة الساهل40341040

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأنس فٌاش40341050

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةرشٌد بوطاهر40341065

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأنوار أهرواي40341103

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد المودن40341105

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةٌوسؾ إكل40341106ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمد االدرٌس40341023ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحسن المرس40341076

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحٌاة االدرٌس40341088ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبد هللا المستعٌن40341098

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمرٌم بوصاٌري40341126

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعثمان جناح40341141
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةاٌمان الٌزٌدي40341163
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالمهدي رحمون40341197ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسلوى الؽزالن40341204ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةنادٌة بوشتاوي40341237
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةجمٌلة اجلٌفة40341279
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسعٌد الجابري40341020
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 77/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأسماء القٌاس40341022
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 16الساعة 08/12/2022

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةطارق عزٌزي40341080

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسكٌنة قدمٌري40341156

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبدالحفٌظ تٌقدام40341180

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةنهٌلة طٌب40341198

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةخدٌجة قدمٌري40341217

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةٌاسر ؼدوان40341034ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةلٌلى احداد40341056

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةلحسن وح40341083ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأٌوب أوعل40341187ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةٌونس عنوري40341189

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةراضٌة البزدوك40341122

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةفاطمة صخري40341019

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبدالجلٌل دعموش40341061

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبد الحكٌم ادعل40341188ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةهبة الؽوات40341263

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسعٌد الزمزوم40341264ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسكٌنة معلوم40341277

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمصطفى قانع37391068

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحنان عزة37391073

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 78/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءامال التوزان37391102ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءزهٌرة دٌان37391172

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءوفاء فتاح37391211

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌونس البشٌري37391219

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمراد سهٌل37391246

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالمهدي لخمل37391250ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالمهدي راقٌب37391263

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة المعتكؾ37391274

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة خبزي37391310

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة وكاد37391314

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءكنزة أمٌن37391341

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءصالح الدٌن مزوز37391388

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد الفرقان37391414ً

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد لقمان37391430

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالرحمان بكز37401037

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءلبنى ؼوش37401053

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءخالد لملٌح37401077
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعزالدٌن توفٌق37401081
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء بوعبٌدي37401083
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة وردي37401089
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 79/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءسمٌحة كارح37401095
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الزهراء ضرف37401118ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءخالد لخصام37401120
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالحسٌن صفوي37401124
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمنال شعٌرة37401248
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنبٌلة حرشون37401262
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد اوشهبون37401346
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة كمام37401394
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد الخمس37391050ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمنى كٌرو37391066
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب الفقٌر37391070
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم بولهوى37391120
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد النور اٌت السً المدان37391151ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءرضوان فاضل37391175
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنجٌة نافع37391177

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد اللطٌؾ الدنا37391186

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمروان شعب37391194ً

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحسناء دفال37391235ً

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم رضوان37391272

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء فتح هللا الداودي37391319

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 80/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنورة لزهال37391325

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم احسٌنة37391349

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأسامة سلٌم37391374

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء كوبار37391378

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنبٌل الشٌن37391397

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الصبور القاض37391407ً

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأسامة معزوز37391438

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالحسن اداحمد37391455

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءزهٌر رٌان37401052

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الزهراء لحمٌدي37401074

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءزكرٌاء عنترة37401192

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة اداحمد37401227

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الرزاق السعٌدي37401285

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالنور العمروس37401403ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءدنٌا عسال37401420

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءفؤاد العاٌط37391079ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسٌة الشرقاوي37391129

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الصادق العالم37391148

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة الحمري37391181

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد المخلص37391292

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 81/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءامٌمة سعٌدي37391390

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءجواد منصور37391413

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمال الٌازج37391471ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطنة فتح هللا37401174

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم مروان37401376

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءزبٌدة سعود37401389

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الزهراء ٌوسف37401116ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءملٌكة الخطاب37401128ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌن الفال37401169ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًالفٌزٌاء والكٌمٌاءوئام برعٌش37401181

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمٌنة بوتوال37401231
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسارة القان37391039ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخولة شطٌر37391056
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسارة الحدٌوي37391096
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد هللا الٌوسف37391144ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة نور37391158
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءإلهام الرزٌن37391167ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدوج بن العوٌنة37391193
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد هللا الزهٌري37391222
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمهدي الهاشمً اإلدرٌس37391224ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 82/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأمال جابر37391257
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة سهم37391330ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمصطفى الجدادي37391364
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الرحمان مخلوؾ37391406
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمحسن الزهراوي37391429
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة مقبول37391456
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءنورة الزعري37391475
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

الفٌزٌاء والكٌمٌاءجاد التاج37401009
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعلً المامون37401012ً

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة الفراوي37401039

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة ظرٌؾ37401094

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد فرجن37401117ً

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءرضا قاسم37401160ً

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءدنٌا بباوي37401245

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءرشٌد امهار37401269

08/12/202208:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌنة عوان37401305

08/12/202211:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءكرٌمة الشوٌطة37401308

08/12/202211:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب سالمات37401327

08/12/202211:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحٌاة نٌاب37401334ً

08/12/202211:00 بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحفصة أٌت ندجار37401350

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 83/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب رجوان37401375ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم معقول37401416

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنبٌل خول37391075ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدهللا زمران37391090

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالهام افتاح37391150

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعماد العسري37391154

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم المهدي37391155

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأسامة الدرقاوي37391228

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنجٌب الكوط37391229ً

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالهام الطاهري37391231

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءالمهدي باحسٌن37391248

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسماء وردي37391315

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة الشروق37391332ً

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب حباش37391335

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌمة الفٌداح37391362

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب حسن37391387ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم سٌري37391403

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد حبوب37391431

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءبشرى رصاف37391447ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءسهٌلة الطائع37391473

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 84/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد الؽروادي37391480

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعزٌز خول37401017ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب لكشري37401070

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء بحار37401087

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءكرٌمة حبادة37401102

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءأسماء لفرٌح37401133

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة العرش37401251ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءكرٌمة الطائع37401301

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءصالح الدٌن زؼوان37401319

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة الحلوي37401354

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءهجر حسن37401356ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءرجاء ادار37401425

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءعماد الزبدي37391023

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءجٌهان السكاوي37391103

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءلطٌفة حجوب37391143ً

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءءاٌة دبال37391180

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة مهداوي37391209

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءلٌلى الزٌك37391244ً

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالصمد الحٌدي37391245

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسؾ الٌوسف37391311ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 85/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءأنس خارس37391365ً

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم الناٌا37391439

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءرانٌة بن التاج37391440

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الرحمان شجاع37391492

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءوفاء زمان37401007ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمصطفى مٌعاد37401018

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءالمهدي مصلح37401082

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب بوفكر37401230

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌمن حرك37401314ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءنهٌلة أبورٌزق37401338

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب معكول37401342

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء ابو تقاب37401371

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءبدر مناج37391015ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءملٌكة اوبحمان37391187

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسمٌن مساعد37391467

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب واحد37401152

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءإٌمان حضار37401272

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءاٌمان بقاس37391028ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءجمٌلة أمٌن37391082

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة أصوعبل37391104

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 86/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءرضى كرٌط37391113

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءعالء الحقاوي37391123

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءتوفٌق أٌت دادا37391353

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمنال لعال37391434

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم اٌت لحساٌن37391452

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌمة اٌت الحاج37391518

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءسلٌمة بنبزكري37401034

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمصطفى رافق37401046ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة سٌنان37401295

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسٌن الراض37401399ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءصالح الدٌن مصري37391265

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءمنال اجراٌدي37391279

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة لحمر37391046

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌمة بوقنطار37391058

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءرشٌد الؽزراف37391107ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءخالد هضٌل37391210

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة عزوزي37391221

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًالفٌزٌاء والكٌمٌاءهالة احرٌر37391238

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءسناء الشاعر37391275

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌونس المٌسوري37391286

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 87/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءبهٌجة بلكحلة37391334

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءوجدان محاسن37391363

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءإٌمان سقٌم37391485

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءلبنى حمدان37391498ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم سكو37391509

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسماء عمار37391514

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءزهٌر مسلك37401159

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءنجاة المراح37401382ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسامة قرطوب37391062

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد السائح37391264

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب ربٌع37391393ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءاكرام بن عثمان37391465

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءآٌة علمً شنتوف37391510ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءحنان أطرموح37401136

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة الزٌوان37391402ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة سهم37401099ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءاٌمان خربوش37401111

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسماعٌل بؽدادي37401135

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الرحٌم الطوس37401140ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسٌة المودن37401377

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 88/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءاسماء المك37401408ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسؾ الوردي37391011

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءرشٌدة شٌت37391047

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد باٌشو37391098

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌمة لمان37391133ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة مبشور37391149

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءمحمد المجٌد37391159

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءسمٌة لحنٌن37391253

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءرجاء كندٌرو37391373

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءهدى الشاكري37391483

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفردوس فالوي37391505

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءنجوى عصابة37401104

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الزهراء بوزٌار37401105

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءفرٌد عشٌق37401137

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسؾ الوجٌن37401205ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالصمد طٌبوب37401378ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمالفٌزٌاء والكٌمٌاءإٌمان عثمان37401391ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةعبد الكرٌم الشلح32211135

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةحفصة الهاشم32211145ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةوفاء حمٌمو32211219

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 89/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةنجاة مفٌد32211235

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةلٌلى رٌفق32211254ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةعثمان بن الشلح32211291

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةحلٌمة الزهران32211303ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةزكرٌاء القرقوري32211306

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسلمى بنور32211350

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةبدر الدٌن كالدي32211383

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأسامة الولٌدي32211384

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةالهام المڭٌز32211430

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةٌوسؾ اجرمٌة32211468

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةحلٌمة رضى32211536

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةنوال صؽٌر32211544

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةهبة اٌت بال32211553

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةامال ازرٌدة32211570

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةامٌن هورٌش32211589

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةرجاء هنان32211046

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةحمزة المسعودي32211083

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةعمر الطٌب32211123ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة االنجلٌزٌةوئام الكوم32211127ً

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمحمد تاكوت32211160ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 90/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةعبد العظٌم ملٌح32211174

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاسٌة فتاح32211220

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةزهٌر الصابر32211227

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسلمى واشتو32211228

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةٌوسؾ لبنان32211308

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأمٌمة بوٌوس32211397

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةشٌماء واصؾ32211399

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسكٌنة اد عبدالرحمان32211435

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةٌاسٌن الطٌب32211482ً

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةفاطمة اعتاب32211527ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهند روٌان32211534

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاٌمن محً الدٌن32211548

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمحمد السوف32211576ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهاجر بٌار32211599

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةكوثر مرٌن32211608ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةؼالً حمزة توت32211032ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةوسٌم الطوٌل32211078

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمحمد الحناوي32211181

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةشٌماء أٌتشٌخ32211192

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأٌوب عرشان32211283

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 91/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاٌوب انباب32211324

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةلطٌفة عارس32211327

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةكوثر ابوالفوز32211376

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةالحٌانً خدٌجة32211381

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةتوفٌق الرٌان32211413ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةنسٌم بلخٌاط32211426

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةشٌماء الٌزٌدي32211505

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةإسالم اسحاب32211537ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةوجدان لقرون32211565

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةفاطمة الزهراء حجام32211011

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهالة شدٌر32211027

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمنٌر المالك32211057ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهاجر الزنٌدي32211112

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأمٌمة بوعبٌد32211118

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة عبد التوٌرس32211203ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسناء صولٌح32211223

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةرقٌة عبوري32211229

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةشٌماء الؽرباوي32211282

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسهٌل وكاك32211320

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة ؼوات32211379

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 92/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةابراهٌم بارٌكو32211388

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةعبٌر اتمنوكت32211414ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمصطفى أؼوي32211434

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةسلمى بشار32211491

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةالهام رتاب32211496

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةالمهدي المحض32211498

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةرجاء لود32211523ًٌ

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةامٌمة عبٌد32211542

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةاشرؾ ٌوس32211552

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةرانٌة بوخال32211582

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةأسٌة الجمزاوي32211593

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةاٌمان موس32211042ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةمرٌم جبو32211059

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة االنجلٌزٌةحفصاء دحمان32211061ً

اللؽة االنجلٌزٌةعبد الرزاق كردوح32211098
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةرضوان نعمان32211120
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةأسماء بهوش32211144
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةزكرٌاء الزاهر32211156
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةحنان مٌمون32211196ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةعفاؾ جلول32211241ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 93/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

اللؽة االنجلٌزٌةحمزة كراخ32211265ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة مسكٌن32211269
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةمرٌم بوخدٌس32211275
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةامٌمة هرٌش32211287
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

اللؽة االنجلٌزٌةعلً ورٌع32211296
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاسماء احسان32211309

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة سرفاق32211349

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاحالم بصاوي32211355

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسعٌدة االشهب32211356

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةكوثر بن الشانعة32211357

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهاجر الحاض32211359ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةسلمى أٌت بال32211373

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةحفصة ابن محمد32211393

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةإكرام ؼوات32211403ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةعائشة مرض32211408ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةلبنى محمدي32211415

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةنعٌمة النواري32211444

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةمنال اكري32211463

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةزٌنب بعوٌس32211475

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةنورة الصاف32211477ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 94/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةنعٌمة ابضان32211483

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةهجر الشرع32211488ً

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةأسٌة بنخٌر32211492

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةزٌنب شفٌق32211511

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةأمٌمة صباج32211562

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةزٌنب وارد32211574

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكاللؽة االنجلٌزٌةولٌد الجرٌري32211588

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةهبة سٌاف32211596ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةهشام فتٌح32211013

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةأشرؾ عبد العظٌم32211099

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةعبد الكرٌم العالم32211128

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةٌونس بلعٌد32211132

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةعمر الهزٌت32211346ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةعزٌزة لمجٌمر32211366

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةامحمد الباهل32211457ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةعبد العظٌم محبوب32211495

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةخولة بحار32211521

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة االنجلٌزٌةٌاسٌن عزٌزي32211526

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأمٌن الباز32211545
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاكرام بوجلدة32211550
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 95/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةاٌوب الزٌتون32211008ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةخلٌل قوٌدري32211020
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةمعاذ بنفضول32211025
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةصفاء الولج32211063ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأحمد الواح32211082
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةهاجر الحسن32211085ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةأمٌن مرؼان32211086
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةحفصة الصاف32211122ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة االنجلٌزٌةشٌماء لطف32211133ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةأشرؾ بوطاهر32211142

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةشٌماء صلون32211188

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةسمٌرة شهاب32211202

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةٌوسؾ ضرٌؾ32211204

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة الحور32211210

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةٌاسٌن أوبلخٌر32211288

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةمعاد الفطناوي32211307

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةمرٌم عناق32211332

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةهاجر الجعدان32211340ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةسهام مقراوي32211360

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة االنجلٌزٌةحنان ضهٌر32211371

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 96/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر
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سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةخدٌجة صؽرون32211380ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةأمال شهاب32211450

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةهٌبة بنعزوز السمالل32211493ً

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةكوثر افتٌتش32211503

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةعبد هللا ؼرود32211531

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةنعٌمة اكرام32211540

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةفاطمة الزهراء بركات32211571

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفااللؽة االنجلٌزٌةمرٌم القزٌع32211604

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةامٌن البٌدوري31151020

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةاسماء الزٌان31151034ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسفٌان سهمان31151057ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء الفلس31151072

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعزٌزة مسٌس31151074ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء البصري31151089

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم سنتاس31151110ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الخٌار31151128

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةآسٌة كٌطرة31151140

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةلبنى ؼنداوي31151157

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةكوثر عاطؾ31151181

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةاسماء بلقاسم31151200

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 97/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنهٌلة رشٌد31151236

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةهدى مخلص31151256

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةحورٌة خلٌل31151265

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأمٌمة لهالل31151266ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء الكارح31151010

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد كنسوس31151014

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسلمى اؼاري31151023

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةخدٌجة اٌت لعشٌر31151090

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأمٌمة برج31151103ً

11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة اعنٌبة31151107

11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةحفصة العسلوي31151124

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء الوارٌدي31151130

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأ مال أبرٌج31151148ً

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٍاكرم الشادل31151174ً

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةخدٌجة خمرٌش31151194

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأسٌة رصمودي31151203

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء الخطاب31151241

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنهٌلة اكناكاي31151267

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٌاسٌن فنان31151008

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةهند اٌت عٌاش31151016

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 98/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسكٌنة منادي31151019

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةكوثر فهٌر31151021

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةلبنى لكحل31151045

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةبوشعٌب بنعزوز31151105

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةهدى بهلوان31151109

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمصطفى أٌت باعل31151113ً

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةوصال ولدي31151117

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء نواس31151118ً

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةخالد نقاش31151121

11/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنسٌمة مناح31151145

11/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء لشهب31151169

11/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةماجدة بلکانة31151184

11/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعبدالكرٌم اٌت عدي31151186

11/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد راسخ31151189

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةالبادسً ٌسرى31151202

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةاسماء بوٌكضاض31151222

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةبسمة سن31151223ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةمنال بٌدان31151244ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةسعاد ملٌانا31151249

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةزٌنب سعاد31151263

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 99/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةسهٌلة اعوٌنة31151275

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةفاطمة امجكال31151001

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةنهٌلة الدرٌس31151120ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةأسماء بدوي31151144

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةٌوسؾ اتبركة31151170

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةامٌنة المحسٌن31151243

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةسمٌرة الدرواش31151006ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةحسناء البرج31151007ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةرشٌدة ابومالك31151017

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةابتسام الكردودي31151022

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةٌعكوبً كوثر31151028

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء كرنان31151030

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةٌوسؾ العارؾ31151035

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةفتٌحة الرزق31151037ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةسهام عمور31151039

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةمرٌم بوزٌد31151049

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةاللؽة الفرنسٌةحسناء الفار31151050

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةإٌمان عسٌلة31151054

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةابتسام خوي عل31151064ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد العزوزي31151065

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 100/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنادٌة اشبان31151067

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٌسرى ستار31151075

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسعد عبٌد31151077

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةرٌحانة هبادي31151088

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةطارق بهلول31151095ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد أبومالك31151106

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةرقٌة الصادق31151119

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء هاتف31151126ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةحسناء راق31151136ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأحمد الوضح31151139ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد تاشعوت31151142

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعبد اللطٌؾ سراع31151162ً

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسكٌنة مكشرة31151166

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةامٌمة بنشاٌب31151175

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم التاٌس31151177

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأمٌمة جناح31151180

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعثمان بلؽٌت31151185ً

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةخدٌجة الموخ31151191

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةزٌنب سٌؾ الدٌن31151195

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌماللؽة الفرنسٌةدعاء سعداوي31151199

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 101/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسناء الحسنان31151201ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأمٌمة مكاوي31151204

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةخولة الشواف31151207ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةهجر الزهٌد31151209

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسلمى أراق31151210

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنجوى ابن عبس31151212

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةإشراق رشوق31151214

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنهٌلة الهشم31151218ً

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةكوثر بنحفوا31151227

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٌسرى المخلص31151229

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةابثسام لعالوي31151233

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةاٌمان بنزٌنب31151235

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسلمى بوكثٌر31151237

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأناس زروق31151240ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء شابو31151242

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء فتح هللا31151246

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم المنتصر31151247

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةرٌم الكوري31151248

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةاسماء موساوي31151260

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةؼٌثة جوداري31151268

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 102/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةآٌة حفض31151273ً

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمنال الواثٌقو31151003

09/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء جنات31151025ً

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسكٌنة رجراج31151027ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنهٌلة التونس31151029ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم الرفعاوي31151051
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةوفاء بوشبت31151056ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعلً الوال31151059ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسلمى ضعٌؾ31151060
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةماجدة جهبال31151063ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم العوف31151069ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةرقٌة المكس31151087ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةاناس فضل هللا31151091
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمحمد الفطناس31151093ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةمرٌم بنتومٌة31151097
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعثمان بلعٌوج31151104
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعزٌزة حٌان31151108
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةراضٌة أمٌن31151122
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنهٌلة بنجلون31151123
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنادٌة فاك31151134ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 103/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسكٌنة االحرش31151146
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعثمان الكروان31151153ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء رابحة31151158
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنورة فقٌر31151163
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةانس ابوالٌت31151165
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنسٌمة صواب31151173
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 12/12/2022

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةهاجر بورؼٌة31151196

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةحلٌمة تامور31151213

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةكوثر مالحظ31151215

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةمرٌم مروان31151220

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةحسناء طعوش31151225

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةعثمان بحري31151239

08/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةسلوى الفتحان31151250ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةسناء الفالوي31151254

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةاسماء ابو الحواجب31151257

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةجمٌلة الشركاوي31151262

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةهجر الرشٌدي31151271

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةسلمى الحول31151272

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةلحسن بودحٌم31151005

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةرحاب أفراح31151042

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 104/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةالتجانً الصدٌق31151055ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةاٌوب مخلص31151062

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةٌونس المصمودي31151073

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةعبدهللا أٌت عبدالرحمان31151078

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةعبد الرحٌم اكشٌري31151094

10/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةحسن ازروال31151101

10/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةباحٌدا سمٌرة31151112

10/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةأمٌمة شرط31151127ً

10/12/202212:30الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمًعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللؽة الفرنسٌةعبد الكرٌم الٌوسف31151147ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةهجر هنان31151155

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةمجدة لوكاوكة31151179

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةٌسرى الحسٌان31151217

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةرحاب لواح31151219ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةوسٌمة بنشو31151224

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةاسماء بوخوٌمة31151230

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةسارة عرجون31151002ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةالمهدي الحفاري31151138

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء نورون31151150

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةهبة اد سعٌد31151154

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةسلمى الدرع31151193ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 105/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةفاطمة الزهراء الوٌد31151052

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةٌسرى حٌطان31151068

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةودٌع فتاح31151092

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةامٌمة بهلوان31151143

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةزهٌرة لحرش31151152

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةعصماء قاسم31151188

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةلٌنة نون31151216ً

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةصفاء بٌال31151226

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةسمٌة مهدوف31151261ً

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةعبدهللا ناصر31151043

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةوفاء إدمجوض31151149

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقاللؽة الفرنسٌةعفاؾ سخسوخ31151182

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةسهام النش31151183ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةهجر كرٌم31151208ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةزٌنب بولباز31151251

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةزٌنب الساٌح31151252

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةزٌنب حسن31151009ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةزٌنة أبقار31151018

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةمعاد ابوخالد31151026

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةسهام سعدان31151032

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 106/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةصفاء الفتح31151044ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةٌوسؾ بشٌخ31151053

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةزٌنب لطف31151066ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةانس عنٌد31151070

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةسارة الحمودٌة31151081

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةفاطمة الراشدي31151096

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةسلمى سلك31151102

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةمصطفى أبوالفالح31151131

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةامٌمة ضن31151132ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةمرٌم بنان31151141ً

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةنوال قالت31151156ً

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةبسمة لٌوق31151161

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةإٌمان األمام31151168ً

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةهدى كرٌش31151172

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًاللؽة الفرنسٌةاشراق شعوب31151176

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةبهٌجة ارمٌش31151187ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةهناء البنٌن31151205ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةلطٌفة ادٌسٌن31151234

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأمٌمة ؼفٌل31151238

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةزٌنب مساعد اإلدرٌس31151253ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 107/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةشٌماء ملٌح31151269

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةرباب نبٌن31151276ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةفاطمة ابجان31151013ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسلمً اهرٌمش31151071

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةكوثر مناصر31151125

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةبوشتى طٌوب31151167ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةحلٌمة لكراكش31151171

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةبناي أٌوب31151004

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعدي بوركعة31151011

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسمٌة الرسم31151015ً

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةعائشة اٌت ٌشو31151024

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةكرٌم ادعموا31151033

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٌاسٌن إٌخبارن31151038

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسفٌان منٌر31151041

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةسعاد بوسالم31151047

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةٌوسؾ بنسعٌد31151058

11/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةنادٌة شرؾ31151083

11/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماللؽة الفرنسٌةأنس نكرو31151100

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهشام الحامدي31151115

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهناء لكرٌمة31151135

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 108/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةفتٌحة سلوك31151137

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةأمال طرار31151198

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةمرٌم بارٌشو31151232

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةبسمة سناح31151255

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةصفاء لطٌف31151258ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهدى بسطوي31151259

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةشٌماء رجراج31151278ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهاجر الكوط31151046

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةحنان ابٌوض31151076

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةامٌمة فروال31151079

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهدى عمباري31151082

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةكوثر البٌض31151084ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةمونى أمزٌل31151098

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةصفٌة الموادٌن31151192

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةحفصة بن عبد هللا31151197

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةسناء لمسودي31151012

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةعائشة بنبوز31151031

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةمرٌة اجٌداد31151036

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةنجوى الؽازي31151085

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةنهٌلة ستار31151086

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 109/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًاللؽة الفرنسٌةهاجر انحاٌلة31151099

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةإٌمان لوراري31151116

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةربٌعة تٌو31151129

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةامٌمة اٌت العٌاش31151133ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةراضٌة قداش31151151

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةهاجر فنتاس31151159

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةسلمى الصالل31151160ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةٌسرى رداد31151178

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةنبٌلة قجوط31151190

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةصفاء بنعبٌد31151206

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةأمٌمة بوشعار31151221

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةسكٌنة شكري31151231

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةاٌمان بلعٌنٌن31151245

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةمارٌة البدٌع31151264

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةحلٌمة بالحرشة31151270

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌداللؽة الفرنسٌةخولة الصبار31151274

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتهشام الدوٌب39131022ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتابتسام الخرازي39131054

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتمرٌم ناصٌح39131057

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتمرٌم ابن ابراهٌم39131058

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 110/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتإٌمان المعلم39131109

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتلٌلى سفٌري39131118

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتنجوى بنصاٌر39131129

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتامنٌة رفٌق39131034

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتٌوسؾ المنصري39131070

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتاشرؾ بلخدٌر39131038

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتمحمد أمٌن لطٌؾ39131106

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتهدى مبروك39131083

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتكوثر الؽٌاب39131019ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتفؤاد عكرود39131040

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتخولة عطفاوي39131101

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتاٌمان شرٌؾ39131112

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتدنٌا عوان39131144

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتٌوسؾ الكرن39131010ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتأمٌمة رماوي39131013

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتعبدالجبار دنون39131015

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتأٌوب الكوادي39131077

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتسعٌدة سروت39131079

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتاٌمان لحلو39131089

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةالمعلومٌاتأسامة فهم39131059ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 111/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتأٌوب هالل39131063ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتصفاء الناصري39131115

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتخدٌجة اٌت ا حلٌمة39131016

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتمحمد الخلفاوي39131031

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتأٌوب أجم39131033

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتولٌد العرج39131039

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتاٌمان لؽلٌم39131055ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاترضا امٌكٌل39131067

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتؼٌثة ؼفاري39131069

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتفؤاد شفٌق39131093

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتٌوسؾ مؽرٌزي39131107

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتانس انسري39131127

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتعبدالنور الراج39131137ً

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتامٌنة العسري39131006

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتفاطمة الزهراء بنكري39131011

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتفؤاد نواري39131017

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتأسماء الرحماوي39131036

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتأناس نواري39131042

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتخدٌجة الٌعقوب39131045ً

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتاشرؾ بربٌش39131074

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 112/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتخدٌجة شنون39131103

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتمحمد العالوي39131126

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتخدٌجة شاكر39131134

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقالمعلومٌاتٌاسر ٌاسٌن39131117ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء مرس35311032ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضبشرى عٌاط35311055

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعثمان الفاضل35311072

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسارة بوخضارة35311091

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضدنٌا اوٌس35311094

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضصفاء مهارد35311102

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسفٌان طوٌرة35311109

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطنة بنطالب35311136

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضوفاء رزٌق35311151

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعادل اقاٌن35311178

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنجاة الحرٌري35311203

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمحمد مرسول35311209

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضصباح مفلح35311226

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضاٌمان وجٌد35311243

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسكٌنة الناج35311276ً

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسعد بٌون35311281ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 113/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنورة محاٌد35311305

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعائشة ؼمادي35311318

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة أقارشت35321020

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأٌوب الكراب35321071

10/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمحمد الصدٌق الحب35321077ً

11/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمدٌحة محٌط35321146

11/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضملٌكة شدان35321194ً

11/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحفصة عالن35321259ً

11/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب مفراح35321294

11/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعبدالؽانً برقاق35331022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطمة صابر35331045
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضالمختار معشاق35331075
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمروة مهارد35331083
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحمزة ربوح35331098
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمحسن زروق35331118
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء حمٌدو35331133
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحمزة عٌزي35331156
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنعٌمة أبلول35331187
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة برتال35331202
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمحمد علج35311054
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 114/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب بقري35311070
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحسن الحاري35311230
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأٌوب الضٌؾ35311245
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأمٌمة زاهد35311282
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأمٌمة شهٌد35311300
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمصطفى ادعوٌد35321117
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفدوى الؽفٌري35321183
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء شحور35321197
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضامٌنة اكردان35321244
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسلمى الصوف35321246ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضآٌة توفٌق35321268
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفتٌحة أٌت الطالب35321278
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسناء لفحٌل35331053ًٌ
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة خرخاش35331091
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمرٌم ادوسعدان35331163
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  12/12/2022

سطات: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة دبوز35331232
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  12/12/2022

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعمر اٌت بطاهر35331233

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعبد الرزاق مٌا35311132

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضامان فتاح35311134ً

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب زهٌر35311255

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 115/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة المزروع35311289ً

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضرجاء االزرق35321013

08/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة حدادة35321069

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة الزوهري35321105

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسومٌة مطٌع35321186

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحنان الكلخة35331127

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنورة العاصم35331155ً

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضهاجر كٌالن35331220ً

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضالحجاجً ابتسام35311152

09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء شوق35311260ً

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضبسمة بلباٌن35311287

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضابتهال مونٌب35311307

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحفٌظة محراش35321050

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحسناء لطف35321199ً

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء مزوز35321292

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضلبنى أٌت أماست35331148

11/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحٌاة خٌطوس35331226

11/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء الحجاج35331229ً

11/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعائشة علوان35311010

11/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضجواد الجابري35311016

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 116/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأٌوب منوار35311051

11/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب مرج35311052ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضعبداالله بنخلدون35311074

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضمٌنة بوحسٌس35311082

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضحسن المعروف35311090ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضحسنة اعراٌق35311099ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضسهٌل الصباٌح35311111ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضالحسن اوبكى35311112

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضالمصطفى العسري35311118

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضالمهدي الراحة35311121

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضنزهة ؼازي35311123

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضإلهام الرٌحان35311129

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة حمدون35311148

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضلٌلى طاهٌري35311159

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضلبنى قدي35311191

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضاحمد البوتاؼ35311193ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضؼزالن التهام35311229ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضهند بنحفٌظ35311262

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضفاطمة العماري35311263

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضالهام الجوهري35311270

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 117/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضمحمد لحبٌب35311317

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة بركات35321009ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضزٌنب حٌسان35321015

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضكرٌم بقري35321018

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضاٌمان نصري35321036

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضاٌت عزٌز ٌونس35321039

11/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضعبد هللا الصؽراوي35321048

12/12/202213:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةعلوم الحٌاة واالرضسامٌة زعزوع35321078ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضابراهٌم بورشاق35321087

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضجمٌلة لوبرات35321148

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمرٌم العود35321175

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضامٌمة مبشور35321193

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعبد هللا طالب35321198ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضموراد الباردي35321205

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأمنٌة المسعودي35321238

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضكوثر الرام35321248ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضهبة اجروض35321269

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمصطفى البادس35321271ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمرٌم المصمودي35321297

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء اٌت احمٌدة35331037

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 118/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزوهٌر بوعطمان35331044

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسعاد حافظ35331057

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضلطٌفة الباز35331062

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحمٌد ابن الشرٌؾ35331068

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضدنٌا الٌم35331074

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضالمصطفى االسماعٌل35331078ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة التمران35331096ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضٌاسٌن رشٌق35331097

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعثمان مورشٌد35331103

11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسمٌرة الوالدي35331110

11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ االدرٌس35331138ً

11/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ شجر35331150

11/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء النعٌم35331151ً

11/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعزٌزة دندون35331154

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضمحمد اعراٌق35331157ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضعائشة الجزول35331160ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ منصار35331164

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضحمٌد فتح هللا35331212

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضختٌمة سٌر35311041

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضفاطمة هٌنون35311071

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 119/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضمرٌم لكرون35311113

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضأٌوب الهواري35311155

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة بلبوق35311161

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضكوثر الهٌنون35311177ً

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضعبد الحفٌظ الكهاز35311216

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضهشام الحناشٌة35311222

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضأمٌنة وردي35311232

09/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضفاضلة بوزٌدي35311237

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضنجاة بوحمٌد35311246

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة الزروال35311271ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضاٌمان تامر35311296

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ نصرو35321028

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضزٌن العابدٌن أبوالفتح35321034

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ االزهاري35321131

10/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضاكرام رجاوي35321134

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضحنان فرح35321153ً

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضنهٌلة اهل الحاج35321160

11/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضحلٌمة المسٌح35321261

11/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضأٌوب الحسناوي35321272

11/12/202214:00الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللاعمالة مقاطعات الدار البٌضاء أنفاعلوم الحٌاة واالرضسكٌنة االكناوي35321275

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 120/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب حل35321289ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضالهام البوعان35331041ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضصالح جبور35331046

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزٌنب سمتار35331107

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنادٌة كوشطو35331143

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضحمزة الشعب35331144ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسناء الشرٌؾ المصلوح35331182ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأحمد صمٌت35331213

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضنورالهدى البهوي35331224

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأسماء الحسناوي35331234

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضبدر شجري35311119

08/12/202211:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأٌوب زكٌو35311199

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضأسماء البوفكران35311302ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء الشرٌعة35311310

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضشٌماء اٌت بركة35321188

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضاسٌة العلم35321192ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضسكٌنة أمسعود35321232

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضخدٌجة امؽار35321300

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضصفاء المنتصر35331124

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضاٌمان لؽرٌب35331186ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 121/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضزكرٌا لمزال35331209ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضصفاء التوٌرس35331240

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضامٌمة الصبان35311073ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ أبعقٌل35311309

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضمحمد المك35321085ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمعلوم الحٌاة واالرضعائشة ناٌت همو35321252

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضلبنى ساكر35321290

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضبشرى بنحمو35331184

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضشٌماء العبٌر35331230

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضإلهام المرابط35331242

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء عبٌد35311081

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضسكٌنة الصنهاج35311279ً

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضإسماعٌل جم35311312ً

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضزٌنب مرادو35311319

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضعبدهللا معراض35321026

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضنهٌلة بروز35321235

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضمرٌم امطٌر35321237

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضبسمة محترم35321256

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضشٌماء بولٌل35321263

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضكنزة العلم35321274ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 122/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضعبد الحق امٌلوي35331013

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضابتسام بدرالدٌن35331035

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضهجر علوش35331043

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضإٌمان الرشادي35331196

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضزٌنب حدان35311314ً

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضعبدالعزٌز الروض35331076ً

10/12/202113:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضإكرام الشٌخاوي35311036

11/12/202108:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضأٌوب العباس35311105ً

11/12/202108:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضخولة الناوي35311269

11/12/202108:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضاقبال مرحاوي35321097

11/12/202108:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضٌوسؾ كوات35321114

11/12/202108:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقعلوم الحٌاة واالرضزٌنب حادق35321273

علوم الحٌاة واالرضادرٌوش مروان35311013
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضسارة العمان35311030ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضروال اٌمن35311060
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضعائشة شاكري35311146
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضمرٌم تبت35311198
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضدنٌا سرار35311294
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضهدى نجام35311297
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضفاطمة الزهراء صٌاد35311299
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 123/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

علوم الحٌاة واالرضمرٌم اسماعٌلً علوي35311308
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضإٌمان عمٌل35321282
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضزٌنب رزق هللا35321296
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضحنان كوٌس35331019
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضشٌماء برجا35331194
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضمرٌم سامٌة عبدون35331245ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضٌاسٌن فقور35311047
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضعبدالصمد رمزي35311088
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضسكٌنة موحت35321012ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضسفٌان السامري35321123
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضشٌماء سود35321217
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضهشام خلٌف35331172ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

علوم الحٌاة واالرضرانٌة االدرٌسً البوزٌدي35331228
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةحسن ضهران30101089ً

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةملٌكة عاطؾ30101126

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةؼزالن بنعكٌدة30101135

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةعبدالمالك اجرٌري30101154

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةٌونس الشرقاوي30101226

08/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةاحسان الٌوسف30101270ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةشٌماء حرش30101330ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 124/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةشٌماء الهٌبة30101342

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةرشٌدة صدٌم30101352ً

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةنجاة لخضر30101379

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةبدٌعة الحٌرش30101388

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةخدٌجة جناد30101405

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةموسى المنقاري30101415

08/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةسكٌنة فتوي30101472

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةابتسام مدٌد30101491

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةشٌماء لطٌف30101499ً

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةملٌكة بلحضار30101511

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةأمٌمة بلهٌبة30101551

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةؼٌثة الؽافري30101556

09/12/202208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم نصري30111024

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةحسناء الكاظم30111101ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةهاشمً امٌنة30111114

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةزهٌر عربان30111159

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةأسماء الشرف30111160ً

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةبوشعٌب بالج30111161

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةزهٌر لحلو30111226

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم جع30111266ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 125/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةاٌوب الزعري30111285

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةالمهدي الصلح30111344ً

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةلبنى هشٌمو30111358

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةحكٌمة بوطٌشة30111368

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةسهام سلٌب30101040

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةنجوى زراد30101041

10/12/22208:00مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةزٌنب اد هنا30101043

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةٌسٌن ملول30101048

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةعبد العاطً المرس30101065

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةإبتسام بورحاب30101082

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةسلمى العباس30101100ً

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة اٌت الراٌس30101106

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةرقٌة اعبال30101110

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء المنان30101146ً

10/12/22212:30مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌةبرشٌد: إقلٌمللؽة العربٌةفدوى صلعان30101149

08/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةزٌنب صدق30101225ً

08/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةحمزة مهٌر30101242

08/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم بعٌش30101271

08/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة واعراب30101292

08/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةعبد الكرٌم لحوٌدك30101328ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 126/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةنادٌة لمعٌزي30101384

08/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةكنزة باقة30101395

09/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةسعٌد خربوش30101435

09/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةحسناء ماجدوي30101448

09/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةبشرى العالل30101480ً

09/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةمنال العجان30101485

09/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةزكرٌاء صابر30101529

09/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةامٌمة الحرمول30101533ً

09/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةحسناء مبشور30101540

10/12/202208:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء ناصر30101550

10/12/202209:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء المالق30101559ً

10/12/202210:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةٌاسٌن شكور30101567

10/12/202212:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةشٌماء المعزوزي30101580

10/12/202213:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةشٌماء بوسٌل30101599

10/12/202214:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء الطوٌل30101600

10/12/202215:00ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة بالجدٌدةالجدٌدة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة اخ30111099ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةرضوان ازم30111102

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةخلود حسن30111124ً

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةفتٌحة بندوش30111174

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم بنجار30111222

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 127/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةسلٌمان اٌت عطا30111251

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةأمال كندور30111267

08/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةكمال اٌت قاس30111324ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةلبنا الكنزي30101121

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةعثمان السكوري30101158

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةعبد هللا زٌن الدٌن30101170

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةحلٌمة اٌت لحبٌب30101500

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةفاتحة تنكوت30101557

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةالمهدي الحبش30111019ً

09/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةمنٌر وراد30111084

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةمصطفى قالل30111105

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةرجاء بامول30111216

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم التوات30111343ً

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةنجوى النٌوؾ30111349

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةزكرٌاء باخ30111375ًٌ

10/12/202208:00بنسلٌمان- ثانوٌة الشرٌؾ االدرٌسً التأهٌلٌة بنسلٌمان: إقلٌمللؽة العربٌةفاتن هرشمٌن30111382

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةسكٌنة كشاؾ30101050

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةامحمد أعمر30101085

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةٌوسؾ الخلٌق30101164ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةأٌوب احدٌدو30101261

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 128/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةسعٌد الٌوسف30101428ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة اخندج30101596ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد الفلوس30111042

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةسارة نسابوري30111168

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةٌوسؾ الزعوري30111172

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةهجر ركوب30111374ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةسناء الكروان30101023ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةتورٌة البدراوي30101033

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةبلعطار سفٌان30101038

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةفرٌدة اوبندرع30101052

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةحفصة شرف30101068ً

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةحمزة بن عباس30101079

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةرٌاض سلٌم30101081

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةراؼب بوروروا30101091

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد باموا30101107

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةالهام رحمان30101108

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد اسؽن30101116

10/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌمللؽة العربٌةعبد الصمد تكن30101122ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد هرموزي30101140

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد وعزٌز30101144

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 129/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةحلٌمة العالم30101157

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء بنسٌدي30101183

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةزٌنب نورالفتح30101186

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعبد الرحٌم بودجاج30101207

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةسكٌنة الحرش30101222

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةهدى الكباري30101224

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةالهام السحنون30101246ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةالعباس شردال30101255

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةأٌوب بن شطو30101272

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد أمٌن رحمان30101273ً

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةمحمد احمان30101275

08/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةجهاد ؼانم30101280ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةرشٌد محجوب30101306ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعبد الؽنً نقاش30101310

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةأٌوب بؽادي30101311

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةخدٌجة بن عل30101320ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةبهٌجة ترٌك30101329ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعادل اٌت رحوا30101331

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةكرٌمة ملوك30101332ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعبدالؽفور البوٌحٌوي30101353

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 130/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةحسناء سعٌؾ30101357

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةسارة الٌمان30101366ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعبد الحكٌم كرٌان30101383ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةنزهة الرصاف30101387ً

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةرجاء زروؾ30101400

09/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء حسن30101407ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة الزهراء خملٌش30101413

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةانتصار مان30101420ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةخدٌجة البوزٌدي30101422

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةخالد الداودي30101424

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةحلٌمة الجراري30101426

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةجمٌلة بوستة30101430

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةعماد زه30101431ً

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةلبنى شفاع30101471

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةؼزالن عارؾ30101488

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةحسن الشجري30101507

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةفاطمة بن عمو30101523

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةبسمة المزناب30101524

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةبدر اؼنٌم30101530

10/12/202212:30الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌلمدٌونة: إقلٌمللؽة العربٌةزٌنب المعٌن30101532ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 131/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعبدالهادي حفٌظ30101537

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةأمٌن نزالى30101555

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعبد اللطٌؾ النكشاوي30101558

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةٌدٌر الخلدون30101560ً

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةزهٌرة مرزكٌوي30101598

08/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةمحمد جمال30111003ً

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةفتٌحة الزهري30111006

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةزهٌر أشرٌؾ30111007

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعفاؾ العٌان30111018

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةأحمد ؼرٌب30111026

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةسمٌرة لمعلم30111031

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةسعٌد العمران30111035ً

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةفاطمة الزهراء االم30111036

08/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةلوبنة بن دعو30111061

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةمرٌم ملوك30111093ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعزٌزة نصراوي30111103

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةمحمد العلم30111109ً

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعبد الواحد معطالوي30111116

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةشٌماء مزٌان30111125

09/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةٌوسؾ أبوالمكارم30111134

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 132/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةحمزة المحبوب30111136

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةابراهٌم الواف30111142ً

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةخالد عزوزي30111147

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةهند صابٌر30111169

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةسكٌنة لشهب30111212

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةخالد اشعٌب30111214

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةمحمد الكتاوي30111215

09/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعبداإلله بلخنات30111224ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةنجٌم القرش30111227ً

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةفاتحة المكٌلس30111242

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةرشٌدة كرٌم30111248

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةفاطمة الزهراء امهٌدرا30111262

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةحلٌمة الحمراوي30111268

10/12/202208:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةكوثر بلهرادي30111296

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةابتسام الدمنات30111300ً

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةمحسن بحاث30111313

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةرجاء الكٌس30111319ً

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةنهٌلة المسعودي30111328

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةفاتحة الربان30111331ً

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةسناء الؽنضور30111335

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 133/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةهدى رٌحان30111373ً

10/12/202214:00الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانًعمالة مقاطعات ابن مسٌكللؽة العربٌةعتٌقة الكٌحل30101015

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةلٌلى الزاهر30101055

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةنجوة العربات30101143

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةحسام فمار30101160

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةمرٌم طاهٌر30101179

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةٌاسٌن الدروش30101189

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةشٌماء بركاب30101192

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةاسماء شاكٌر30101200

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعبدالباسط االراوي30101227

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةاسٌة الروك30101233ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةكرٌمة عبدو30101243

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةالسعدٌة خلدون30101245

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةسكٌنة تامور30101276

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعلً البالل30101308ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةرجاء شعنون30101317

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةأمٌمة حرشون30101341

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعلٌة دلٌل30101355

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةأمال عرشان30101362ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةمارٌة قنار30101371

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 134/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةسومٌة الحمداش30101375ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعتٌقة شوق30101376ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةسلمى الزمران30101385ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعلٌة بنطالب30101390

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةانس البٌضوري30101391

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةكوثر العباس30101396ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةربٌع عاطؾ30101399

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةشٌماء لفرٌج30101423ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةخدٌجة برامو30101432

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةجمال أكطٌب30101436

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةنهٌلة اعراب30101441

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةزٌنب سالل30101469

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةحلٌمة حالق30101474

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةنادٌة نفٌد30101477

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةخولة ظافر30101489

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةحنان المنقاري30101496

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةمحمد هلهل30101497

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةسكٌنة شعنون30101498

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةعتٌقة جعفري30101509

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةسكٌنة لحمودي30101518

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 135/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةنعٌمة هاشم30101519ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةحنان العود30101527

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةأمٌنة لهدٌل30101534ً

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌنالمحمدٌة: عمالةللؽة العربٌةٌوسؾ دحمان30101539

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم المتوكٌل30101545
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةنهٌلة الصؽٌر30101549
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةفاطنة بدٌع30101562
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةعبد العزٌز محبوب30101581
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةسناء ابن الرضى30101582
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةأمال باشا30101586
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم الوراري30101587
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةزكرٌاء العمراوي30101597
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةعزٌز حسن الدٌن30111012
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةمرٌم فراج30111015
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةلٌلى المستوي30111034
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةعبدالسالم بطاش30111113
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةسناء عالم30111115
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةزهرة عفو30111117
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةسعٌد السلمون30111122ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةالبعٌجً هشام30111183
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 136/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةمراد الفراج30111188ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةحنان سرسر30111192
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةمحفوظ حزكور30111197
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةأمال عبد الحق30111199
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌمللؽة العربٌةنزهة حرشٌش30111206
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

للؽة العربٌةبشرى ابن لحنٌن30111247
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةسهام خائؾ30111249
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةرشٌد المنان30111256ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةالباتول حٌزم30111257ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةبشرى البصري30111260
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةفاطمة الربع30111263ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةمرٌم توفٌد30111264
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
08/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةإسماعٌل سعفان30111277
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةرشٌد بوعسرٌة30111278
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةحٌاة العمران30111286ً
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةحنان ادار30111287
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةرقٌة الصبار30111293
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةمحمد بحراوي30111297
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةعزالدٌن االهموري30111308
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
09/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةخالد القدٌري30111318
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 137/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

للؽة العربٌةأمٌنة مفلح30111330
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةفاطمة الزهراء المٌري30111364
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةإسماعٌل أمبٌركو30101006
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202208:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةعبد العزٌز الوراد30101007
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةسلٌمة المنصوري30101019
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

للؽة العربٌةعصام نٌت عطى30101025
عمالة مقاطعات عٌن السبع الحً 

المحمد
10/12/202214:00ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةسهام الزنداك30101058ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةعبد الرزاق شرعون30101070

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةانس المخزوم30101086ً

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةحلٌمة المزكٌطى30101125

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةحسناء البحري30101159

08/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةسكٌنة الطاهري30101181

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةسفٌان ٌاسٌن30101182

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةاٌوب شطٌر30101187

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةأسماء مدنوب30101199

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةهند الحمٌدي30101228

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةمرٌم جاؾ30101234

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةٌاسٌن أٌت حدا بورحٌم30101239

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةاسماعٌل الجٌكون30101240ً

08/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةزٌنب حنوش30101244

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 138/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةلحسن مواق30101248ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةفاطمة افعداس30101265

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةخدٌجة قاسم30101277ً

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةوفاء الحمداوي30101312

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةشٌماء كرٌم30101319

09/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةفاطمة اقجاعن30101337

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةنورة الخٌر30101348

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةمحمد الزوٌن30101354

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةامٌمة سبٌل30101397

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةأمٌنة جلٌل30101398

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةالزهرة الصنهاج30101406ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةعبد المالك الطالب30101414ً

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةشٌماء جادل30101429

09/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةفٌروز مودو30101442

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةسومٌة ماجدوي30101449

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةأمال اكلٌل30101455

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةعائشة رزوق30101458

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةمرٌم نعٌم30101459

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةالهام التباب30101481ً

10/12/202208:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةأمٌنة الخزري30101483

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 139/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةحلٌمة مطاش30101490

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةكرٌمة لدٌر30101492

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةمرٌم المسعودي30101512

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةعمر الجابري30101528

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةفاطمة أٌت ٌوسؾ30101535

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةكوثر اعكار30101543

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةحسناء وهاب30101552ً

10/12/202212:00-شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم عمالة مقاطعة الحً الحسنًللؽة العربٌةسناء بوحدو30101553

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةامٌنة الواص30101571ً

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةأسماء بلموس30101576

08/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةدنٌا الشواري30101578

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةاٌمان الماض30101588ً

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةخدٌجة زوٌن30101592

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةالمهدي الحرش30111001

08/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةحنان بدا30111013

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةحسٌبة المامون30111014ً

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةخدٌجة اٌت ٌوسؾ30111027

09/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةحلٌمة فاتح30111068ً

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةهند الخطاب30111091

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةدنٌا بوركع30111128

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 140/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةخدٌجة جادل30111132

09/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةفاطمة ابو قدٌر30111140

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةامال عمران30111144

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةصارة عسال30111154

10/12/202208:00مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةنادٌة اٌت رحو30111182

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةدلٌلة كرزاب30111184ً

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةفاطمة قدو30111201

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةزكرٌاء الحنف30111207ً

10/12/202212:30مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبًعمالة مقاطعات موالي رشٌدللؽة العربٌةفردوس مَكون30111230

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةمرٌم مكالت30111265ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةكوثر مستور30111270

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةفاطمة الزهراء كردؼ30111273ً

08/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةفاتحة العالم30111274

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةأمٌمة الحمري30111275

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةمنى العزري30111280

08/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةفاطمة الزهراء لعراٌش30111282

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةفاطمة الزهراء الزٌن30111289

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةابراهٌم خلٌل30111312

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةأمٌمة فتٌح30111320

09/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةؼزالن بوزرور30111356

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 141/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةمنار ٌوسفً المؽاري30101264

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةحمزة وزاز30101340

09/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةاٌمان بنٌجة30101531

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةحٌاة فاسلة30111205

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةالمهدي باي30101005

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةمحمد البرؼم30101028ً

10/12/202208:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةمحمد عاللوش30101042

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةعبد الفتاح الطباخ30101204

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةعلً أٌت بال30101299

10/12/202213:00مدرسة جرٌرعمالة مقاطعة عٌن الشقللؽة العربٌةلٌلى نضٌري30101304

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةفاطمة بوزٌد30101412

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةسكٌنة الصالح30101547

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنادٌة حكٌم30101044ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةكرٌم سومٌة30101059

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمحمد برك30101175

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمحمد بركوش30101213

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةإكرام بلكوري30111306

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةضحى وجدون30101230ً

08/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةحنان ابوالوفاء30101232

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعماد الزاك30101309ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 142/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعزٌزة مخلوق30101419

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد الشافً عشٌبة30101031

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةأسماء لمعادر30111129

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةفاطمة وسلٌلو30101053

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمصطفى الفزن30101064ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةفاطمة الزهراء لقدٌم30101105

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةٌوسؾ الحٌمودي30101190

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمنال سعدون30101196ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةصالح حق30101202ً

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةبهٌجة بنهار30101235

08/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةسكٌنة المداح30101336ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةفاطمة الهندوز30101402

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنهٌلة حامٌل30101454

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةارقٌة احساٌن30101475

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةإحسان بطم30101526ً

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنهٌلة األنصار30101546

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنزهة بندراعو30101548

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةؼنٌة سقٌم30111058

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد الكرٌم أسرور30111094

09/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد العزٌز أٌت حق30111202ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 143/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبدالنور اشرٌد30111208

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد الؽفور بن لكبٌر30111219

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةفاطمة ودود30111276

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةلٌلى حٌوٌش30111307

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمحمد أصبان30101113

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةحنان كرٌران30101257

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنادٌة اوجا30101281

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمرٌم وكرٌم30101410

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةكوثر التازي30101584

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد هللا الزاه30111133ً

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةأٌوب األشهب30111196

09/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةحسناء جدي30111261

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبد الؽنً اضهر30111321

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةؼزالن المخٌس30111354ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنورة اعراب30111371ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةمحمد زكور30101001

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةزٌنب الؽنام30101013ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةأٌوب الؽوال30101115ً

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةعبدهللا مٌسوض30101120

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةسامٌة الكاطع30101138

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 144/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةثورٌة الواعر30101223

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةأسامة لقرع30101253

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةجواد الصاط30101339

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةنهٌلة عفى30101569

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةشٌماء بلوط30101572

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةسعٌدة اعرٌش30111004

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةلبنى جباري30111203

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةسلٌم ازواري30111245

10/12/202212:00الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظورعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصًللؽة العربٌةأٌوب الشرقاوي30111246

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمحمد العضراوي10541212

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاكرام رشاد10551252

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزكرٌاء أعقة10551341

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجلٌنة الوسق10541164ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالجٌاللً المٌرار10551282

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الزٌن االدرٌس10551315ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجوهٌبة علو10541242

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب صحٌح10551253ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالضاوٌة الخوري10551283

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحٌاة الطوهري10551153

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفتٌحة فضٌل10541196ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 145/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان بكور10551047

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاكرام كرواض10531246

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء شاطر10551281

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنهٌلة البالل10551055ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة لكزول10531119ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنادٌة القائم باهلل10551293

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان متطلع10551291

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفدوى العسري10541285

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الؽٌت10551284ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة بلقٌفة10551189

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمال لوهان10551241ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء مدٌان10541310ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوججمٌلة الربٌط10541075ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمرٌم وسق10551300ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسهام بالبوهال10541318ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة شمام10541292

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعبد الجلٌل قاطؾ10541167

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة الدروش10551017

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة صفٌح10541139

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمنال المحمدي10531281

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 146/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة خالص10531153

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحسام حسٌن10551289ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسهام لمسعدي10541286

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطنة الطاوس10541321ً

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعتمان السمناوي10531098

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسهام مبروك10531280

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة بلوك10551188

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجؼزالن الدندان10551117

08/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجرجاء بلة10541162

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوججالل أسس10551059

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمعاذ عباوي10551046

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحمزة نصٌؾ10551295

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعبد هللا بوطاف10551132ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء لمراس10541289

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة دحمان10531182

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجلمٌاء لكحل10531125

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأسماء الفرع10551104

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان اكوزالل10551296

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالجٌاللً بودروس10551299

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحسناء احصاٌن10551008

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 147/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاقبال حمٌدوش10551288

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان دحمان10531263

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنوال طهٌر10551294

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجلٌلى فردان10551285ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء العزاب10541001

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجتورٌة رابب10551311

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بن النجار10541124

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنورالدٌن صبح10531076ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجرشٌدة منار10531081

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب هن10551193ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمرٌم ؼزال10541036

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة سبٌل10541093

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمرٌم سعدان10551269

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجهٌثم الوسق10541298ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعثمان الشرقاوي10531097

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنهٌلة البنك10541262ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان اٌهنا10551126

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخولة مخلوف10551220ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاسماء حفٌض10541214

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعفاؾ السبٌط10541284ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 148/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأسماء فلواش10541055

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجشٌماء عزٌز10551360

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب رٌاح10551064ً

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة حمالوي10531210

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجٌوسؾ حنٌن10531003

08/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب بوسهمٌن10531089

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنوال الراٌس10551177

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمارٌة أزهري10541201

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان بنشرك10531267ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالباتول الدوب10551066ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجشٌماء مح10551099ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنصٌرة فارح10531130

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب باسم اإلدرٌس10531114ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجإٌمان معفر10541082

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمارٌة احمٌز10541136

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنصٌرة بورحٌم10541158

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة درداك10541060

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنورة مشراف10551044ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسلوى فتح هللا10551213

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسعاد بٌان10551336

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 149/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة جبور10551287

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجهدى بورحٌل10531162

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان تموس10531173

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجصبرٌن هٌالل10551022ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان عٌسى10551154

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب بلحسٌن10551292

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان بن خٌت10551372ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاحالم بوكرن10551075

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة وفق10541137ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة لومٌر10541197

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزهٌرة سحٌم10531004

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌمان هٌرود10551340

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالٌاس الدادٌس10551210ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسناء فاتح10551199

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنورة خشان10551301

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة اقدٌم10551131

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعبد الباقً بنشرق10551051ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجوصال أنف10541296ً

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعمر العبار10551249

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحلٌمة عشار10531273

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 150/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسناء جباري10531206

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجبوشرى بوعالم10551217

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسعٌد أٌت تلحاجت10551003

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحمزة بنتجة10531145

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجلبنى خبزي10531274

09/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان فام10531167ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة لعوج10541344

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة رٌحان10541297ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة لمحرش10541281

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجوفاء لبصوري10541193

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجعبدالكرٌم دمران10531037ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة ازكٌري10541334

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌة سجام10541251

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء كوتري10551330

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجثورٌة ركراك10551265

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجصالح الدٌن بندادة10551027

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة سرحان10531077ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنهٌلة لخالل10541112ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء حباري10531047

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجامٌنة العباس10531225

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 151/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنادٌة المحراب10531146ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجكوثر سرسر10551198

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجصافٌة الواحدي10551006

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة خدٌري10531215

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجٌوسؾ بخري10531244

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجالقاٌدة بلمودن10541023

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجكوثر زٌن10551366

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجحمزة وسالن10541291ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجشرؾ جحدود10531140

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجملٌكة كٌتو10551050

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسعٌدة زادي10541247

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجمرٌم بروك10541328ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجسمٌر الخضري10531142

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنهٌلة حٌدر10531094

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب مرزاق10531155

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجنجاة الواطل10531262ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجوهٌبة حاك10531258ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجلبنى بن ادوٌمة10541051

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ببنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة فاٌدة10551112

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجاحالم بوف10541287ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 152/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمرٌم شارٌؾ10551216

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجإسماعٌل العزاب10531044ً

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمرٌة سالمة10531070

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسكٌنة بنمٌمو10551037

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجاٌمان الروض10541283ً

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمهدي احسان10541177

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمدٌحة بنكردة10551201

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجلطٌفة نور10551227

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجامٌنة شنتوؾ10551263

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجإٌمان ثابت10541356

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمحمد خزار10531171

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجلحسن حسون10531048

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجلٌلى بوناب10531092

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجأمال بلمهول10541288

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسكٌنة مرشان10551197

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجنجوى بلعسلة10541261

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجأشرؾ مطاط10541039

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء شتوان10531214ً

08/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجاهنٌة نٌابس10551339ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجملٌكة الفهري10531269

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 153/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجأمال بهٌل10551246

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطمة الؽاش10541048ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء حرودي10551118

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجخدٌجة لعمٌم10541315

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجهبة تاج10531052ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجؼزالن خباز10541011

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجبشرى دوالرشاد10551136

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمحمد حج10531108ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجعبدالرحمان بوعمر10551352

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجالمهدي شب10551378ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجخدٌجة ربوح10551286

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجالهام الهشٌم10541189ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجهدى مكمول10541070ً

08/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجملٌكة خلٌل10531061

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجنهٌلة المجٌب10531121

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسكٌنة خلٌل10541343

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجرجاء واف10541330ً

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجالمصطفى بحراوي10541347

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجزٌنب الراج10531207ً

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجزٌنب سعدان10541037

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 154/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفتٌحة زٌان10531115

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجامٌمة العرض10551121ً

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجعالء الدٌن كداري10551240

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجابتسام حصار10551320

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجكرٌمة عبد الهادي10531233

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسناء الداري10551273

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجحسناء وحٌد10551076

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجشٌماء االومان10551033ً

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجزهور قربال10551101

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجأمٌمة بلمودن10541311

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجخدٌجة التوك10551032ً

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجعثمان مؽنٌة10551107

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجابتسام فاكٌر10551276

09/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجنهٌلة الؽرٌب10541176

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطنة زواق10551205

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجأسماء بلقٌفة10541299

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجنادٌة القباي10531154

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجعائشة القبال10531208

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجخدٌجة خوكة10531103

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسلوى بزٌد10551133

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 155/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجمحمد كوسان10551183

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجبدٌعة مختطٌؾ10531276

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجملٌكة بحات10551065

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجوصال الكوري10531212

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجنجوى عقٌدة10541018

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطمة النقر10531217

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجهجر ترزار10551186

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجزٌنب الزوان10541302ً

09/12/202212:30عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجهدى مرزوق10531287

10/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء نظاف10531218ً

10/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجإٌمان كمال10531299

10/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجزٌنب مومو10541198

10/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسارة مضرار10551015

10/12/202208:00عٌن السبع الحً المحمدي- ثانوٌة عقبة بن نافع التأهٌلٌة عٌن السبع الحً المحمدياالبتدائً مزدوجسمٌة حسٌن10531245ً

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجزٌنب متوكل10481233

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأمٌمة الحرت10481383ً

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجسومٌة جلٌدي10481267

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجرانٌا شمشام10481110

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأسماء أٌت لشكر10491397

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجفائزة اٌت بن عٌسى10481381

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 156/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجبشرى العسري10491217

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجعبدهللا حمدان10481076

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأحالم الفتاوي10491223

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجحفصة العبدول10491373ً

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجاٌمان امٌن10481184

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأٌوب حسن10481158ً

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجاسماء البراي10491396

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجسعٌد الشارف10491387ً

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجمصطفى الحرت10491088ً

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجؼٌثة اجوادي10481235

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجعبدالرحمان مبشور10481104

08/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجحسناء أوراغ10481022

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجنورة هاشم10481270

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأمل الدمش10491305ً

08/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجفنٌدة مخشان10491284

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجالهام الطاهري10481216

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجابتسام كٌنان10491388ً

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأٌوب عرفة10481138

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجزكٌة ممدوح10481382

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجحسناء وعل10481012ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 157/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجعائشة دجمال10491165

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجاسامة اسٌل10481106

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجهٌبة ناج10491395ً

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوججمٌلة االراوي10481266

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجفاطمة النعرة10491394

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء ناجد10481068

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوججمٌلة الحاج براٌم10491232

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأسماء بورزي10481078

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجعزالدٌن عدنان10481085ً

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجنعٌمة بنهنا10491208

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجمرٌم هصاك10491181

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجمرٌم اؼرض10491393

09/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجمرٌم شحور10491398

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجامٌمة كرامز10491301

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجنهٌلة فكري10481118

09/12/202212:30الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء زٌان10491399

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجكوثر متعبد10491390

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجوسام الفتاوي10491041

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجؼزالن مبشور10491044

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجحمزة المٌن10481096

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 158/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجمرٌم بوشرة10481335

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجإٌمان كٌري10491225

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجأمٌمة مكرام10491070

10/12/202208:00الفداء مرس السلطان- الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً  الفداء مرس السلطاناالبتدائً مزدوجسلمى براكش10481363

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاٌمان الطائؾ10481165

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجؼزالن الٌمان10481330ً

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجزٌنب محمودي10481072

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجلٌلى خروب10491260ً

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجزٌنب الحدادي10491409

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجشروق الناج10481273ً

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجسكٌنة فرج10491222ً

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجلٌلى الكرام10481099ً

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجسكٌنة بوٌؽجدن10491029

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجخدٌجة الكحالوي10491380

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاٌوب فالح10491231

08/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجأمٌمة خٌزران10481259

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجزٌنب دوٌب10481179

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمونٌة اس10481060ً

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجهاجر الجزول10481063ً

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمرٌم ناجح10491073

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 159/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاٌمان بزٌوي10491224

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجنورالدٌن بن امؽار10481047

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجفاطمة قدٌري10491367

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجٌوسؾ حسناوي10481177

08/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجٌوسؾ بلحفٌان10481272

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجفاطمة اٌت بن حسو10491312

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجشٌماء كسٌم العلوي10491384

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجانس العمري10491374

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجسارة الجرٌر10491381

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمرٌم وجٌد10491402

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجأمٌمة عالم10481238

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجزٌنب اعراب10481275

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجلٌلى ازروال10481125

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمرٌم بامو10481265

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجالسعدٌة بولوٌرد10481345

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجشٌماء هارما10481399

09/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجأمٌنة أوالد بن عبد الحق10481014

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجٌونس كمال10481048

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجٌاسمٌنة اٌت السوهال10491391

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاسماء الحمدي10491052

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 160/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمراد الشٌب10481135ً

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاصفٌة زداوي10481261

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجحنان الناجح10491403

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجثورٌة ابرباس10491120

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجحسناء السحراوي10481175

09/12/202213:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجرجاء الحجوج10481197ً

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجشٌماء السعٌدي10481339

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجبدٌعة نظٌؾ10491206

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء استوري10491385

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء علواج10481359ً

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بلوطة10491090

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجاسٌة بن عال10491342

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجكرٌمة سعدي10481180

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجمرٌم اٌت احماد10491174

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجزهٌرة الفقٌر10491028

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجسفٌان مصدق10481215

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجأٌوب مبتسم10481178

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجشٌماء اوؼالم10481105

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجملٌكة حبش10481032ً

10/12/202208:00عٌن الشق- مدرسة جرٌر عٌن الشقاالبتدائً مزدوجابتسام الزٌن10491376

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 161/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجزٌنب الفاضٌل10491139

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجنادٌة المطحطح10491229

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجموسى بوزٌر10481100

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجكوثر الرافع10491177ً

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجهجر مساوي10491107

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسلوى الؽسان10481058ً

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجلحسن فضٌل10481090

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجمرٌم متوكل10491355

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجالزهرة اٌت حساٌن10491383

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجاخالص لطرش10491400

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجنسٌمة عبداالله10491010

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء صدٌق10491026

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجزهرة بوزٌد10491001

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسهام زؼم10481369

08/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجابراهٌم واصؾ10491082

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجأمٌن أفرٌات10481337

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجاسماء اركمان10481203

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجصفٌة شٌكر10481356

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجحسناء الطالب10481366ً

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجهاجر زكراوي10481018

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 162/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجتوفٌق الكحالوي10481040

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجلٌلى زعٌر10481342

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسكٌنة عٌاش10481274

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجخولة بن عبو10481264

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجؼزالن الشقوري10491314

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بنور10491098

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجٌاسٌن الراض10491167ً

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجشٌماء شطرب10481168

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجهناء ساحم10481083ً

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجنهٌلة عنٌك10481368

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجامٌنة قجدال10491379

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجفدوى كورٌفة10481213

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجحكٌمة ابن اشو10481240

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجامنة الحسون10481316ً

08/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسلمى عفٌؾ10481299

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجعبدالصمد اللوزي10481064

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسكٌنة بنبٌكة10481084

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجانتصار ازؼر10481115

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجبشرة بوحمٌدة10481132

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجصفاء خش10491329ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 163/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجحسناء الوردي10491243

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسكٌنة الخٌر10481294

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجاسماء قرش10491100ً

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجملٌكة مجدي10491102

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجنهٌلة ردوؾ10491291

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجبشرى مٌار10491302

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجزٌنب الدروٌش10491323

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجاسماء نصٌر10481355

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسفٌان الكامٌل10491209

09/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا  أنفااالبتدائً مزدوجسهام المجدوب10491079

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمحمد الضرٌؾ10611219

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزهٌرة رضوان10611411

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجإكرام سدٌر10611701

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجهدى ؼزان10611308

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمان الرازق10611456

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاكرام حفٌان10611218

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجسلمى زبٌري10611708

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاسامة بوعنن10611699ً

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخالد الضرٌؾ10611177

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجوفاء األزهري10611457

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 164/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب مدٌن10611472

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب بن الصؽٌر10611711

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمروان فاطر10611324

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجبسمة البؽدادي10611710

08/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجحسناء بلقائد10611328

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأٌوب البشٌري10611217

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الشهراوي10611645

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأمٌمة هادي10611697

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجملٌكة أبوعدي10611321

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمن روٌن10611347

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب خشن10611459

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجبوشعٌب البقال10611315

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجرشٌدة محسن10611270

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجنسٌمة المهدي10611455

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجهجر بدٌع10611197

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجبسمة رقام10611700

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعثمان مخلص10611137

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجشٌماء الم10611289ً

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجالمنصورٌة السرٌت10611045ً

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأسماء اكساكس10611394

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 165/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفدوى لمقضر10611205

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعائشة موزون10611135

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأمٌنة مبشور10611101

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجسناء كابة10611253

08/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجدٌنة البكري10611692

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجشٌماء الجوهري10611438

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمان حمدان10611160

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمرٌم اٌت جاع10611635

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌناس الكامل10611641

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجنجوى لمقضر10611206

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجلٌلى بنخ10611136ً

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعائشة العسري10611196

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجنوال الحدجام10611430

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجٌونس مستؽفر10611694

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاسٌة بحسان10611491

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمان العسل10611693ً

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب لمعمري10611154

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخدٌجة التكان10611188ً

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجالمهدي خاضر10611461

09/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمرٌم مسكٌن10611418

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 166/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌة خمري10611631

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمحمد أقوطٌع10611705

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأمٌمة التادل10611318ً

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمرٌم المازن10611707ً

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأناس لشٌش10611351

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفدوى فوزي10611113

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعائشة الدٌوان10611426

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الفاطم10611178ً

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخلٌل الؽزوان10611423ً

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجٌوسؾ الرٌس10611190

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأٌوب لفزٌن10611604ً

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجلٌلى حسنة10611444

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجرباب معزوزي10611695

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمان شابان10611543

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجرشٌد دؼنوش10611163

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب فٌرادي10611704

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخدٌجة المسكاوي10611709

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌمان ٌاسٌن10611252

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجٌونس المعطاوي10611643

09/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخولة البنوري10611075

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 167/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوججهان فتاح10611346ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمنال بوقطاٌة10611329

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن المحمدٌةاالبتدائً مزدوجزٌنب العروص10611145ً

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنورالدٌن النجاري10611382

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجبشرى عٌلة10611316

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجبشرى اكرٌش10611319

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخدٌجة ملوك10611243

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخدٌجة منضور10611376

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجهجر السعداوي10611706

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاسماعٌل عزٌز10611313

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجامٌمة بن عبد هللا10611340

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحنان ادعدي10611130

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاسمهان عرٌض10611216

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجٌاسٌن فرٌد10611309

08/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجؼزالن لعوٌس10611179ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجامال الفجل10611435

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاسماء التادل10611615ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعائشة فرٌد10611312

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعلً العطٌف10611111ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحكٌمة دكداك10611213

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 168/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخولة خاصم10611654

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمروان تراب10611608ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمرٌمة الوطاح10611317

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجصباح سالم10611141

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجشٌماء الصدٌق10611638ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجزٌنب مرٌن10611303ً

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجزٌنب بلعطار10611182

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجأمٌمة نصٌر10611269

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجؼزالن التائب10611283

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمنال بالفقٌه10611570

08/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاطمة تزدوٌن10611598

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمحمد أوزالٌن10611250

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفتٌحة بعزاوي10611310

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمحمد بوعبٌد10611143

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجالرحمونً عبد العزٌز10611203

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاطمة الشعب10611664ً

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسارة علوان10611424

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسهام الكاري10611185

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسامٌة الشافٌع10611062ً

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحسناء بنشلوش10611246

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 169/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجامال حداد10611601

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعثمان وفقٌر10611044

09/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنهٌلة خلٌل10611294ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفردوس العبدالوي10611452

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجامٌنة فٌالل10611646ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعبدالعزٌز مخلوق10611100ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنادٌة البؽادي10611112

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاطمة بضار10611519

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجشٌماء عرب10611290ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفدوى رزق10611616ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحمزة الموحد10611311

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجأسٌة لشقر10611172

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخدٌجة اٌت العاتٌق10611632

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجهجر قمري10611696

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحلٌمة البرهوم10611473ً

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسلوى البحراوي10611275

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعواطؾ خالؾ10611342

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجرضوان اٌت همو10611259

09/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجزٌنب مرشٌد10611647

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسكٌنة كرٌجة10611088

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 170/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفوزٌة الزاوي10611077

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاتحة محمدي10611245

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنادٌة الرجراج10611274ً

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاسٌة سافري10611551

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجطارق امان10611482

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجملٌكة راض10611633ً

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمرٌم راؼل10611401ً

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخدٌجة رطٌب10611181

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحفصة بنً ابا10611468

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاٌوب سعلٌوي10611273

10/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجالهام صنهاج10611074ً

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمرٌة قدٌري10611209

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسعد فارس10611443

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجرانٌة ؼفٌري10611637

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعائشة المدروم10611292

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحنان المشرؾ10611035

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنجوى الحلوي10611063

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجاٌمان فضول10611202

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجنادٌة اٌت ادٌر10611129

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجخالد نحمد10611262

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 171/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء جواد10611162

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجالهام بنقراٌو10611194

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجالمهدي زمران10611623

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجعبداإلله المنتاك10611335ً

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجزكرٌاء بنشرق10611614ً

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجكوثر سهٌم10611241

10/12/202212:30مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجالمصطفى حركات10611350

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجمحمد باسم االدرٌس10611383ً

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجحمٌد شهٌد10611557

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجسهام زاهٌر10611302

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجفاطمة حمام10611336

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجزٌنب القدوري10611128

11/12/202208:00مدٌونة- الثانوٌة اإلعدادٌة أم البنٌن تٌط ملٌل مدٌونةاالبتدائً مزدوجلطٌفة بوٌبرٌن10611007

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم بوروٌص10611085

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم راج10611186ً

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجكوثر الكمل10611586ً

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجؼٌثة الصبار10611304

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجهجر البوزٌدي10611609

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطنة النوري10611251

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء مشعل10611200

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 172/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمنى حبوشة10611352

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاحسان ابن الولٌد10611596

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجأمٌنة شرارة10611291

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم شجران10611626

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجأمٌنة الحلوي10611214

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب الزهري10611515

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجٌونس بوزٌان10611467

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجنورا السعدي10611191

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاٌمن بوزٌان10611658

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفرح موموش10611276

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب شدٌل10611334

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء قراب10611345

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم ناٌتس10611121ً

08/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسٌؾ الدٌن حزام10611195

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجعبد الكرٌم الداٌم10611146ً

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجأسامة القدوري10611681

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجوفاء برٌوكة10611462

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجبدر نوري10611393

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجربٌعة حلب10611233ً

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة خرسان10611392ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 173/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجإٌمان الناصري10611460

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة البطٌوي10611649

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجوفاء عامر10611331

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحنان خالٌد10611332

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدبجة هزٌن10611183

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمحمد المدنب10611573

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسعٌد الزٌك10611153ً

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمحمد دلوان10611439

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب حمالن10611378

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجالٌاس زاٌد10611388

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجامال البرٌمة10611125

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجعثمان السالك الوراق10611131

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجهاجر حمدي10611369

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة ازواؼن10611058

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحفصة بنعزوز10611248

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجهند اعبٌدة10611606

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمونى الموحٌد االدرٌس10611240ً

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة المدروم10611026

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحسناء اوبلعٌد10611510

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجهجر لفروج10611653ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 174/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجصفاء الكزول10611621ً

08/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجعبدالحمٌد مجدول10611296

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجٌونس الحناف10611299ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة الشافع10611047ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجصفاء االعوج10611201

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسلمى اعناٌات10611339

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة عتٌق10611322

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجرشٌد ابلوح10611280

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة المسٌوي10611420

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسعٌدة عابدي10611433

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجدمٌة دحاٌن10611348ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجٌاسٌن طهٌر10611244

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجلٌلى الحٌط10611117ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجٌونس السلوم10611552ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان حمودة10611288

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسارة المجدول10611034ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسهام المرابط10611256

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحسناء الصبار10611314

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الراوي10611139

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحمزة عٌفوس10611157

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 175/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة قباب10611640

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحسناء جدوال10611702ً

09/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجعبد الؽنً فتح الخٌر10611285

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجنماء مرؼوب10611333

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجدنٌا بوعنان10611624

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوججٌهان رٌاض10601053

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجابتسام مخٌار10601309

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجوفاء منصوري10601180

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة الزٌان10601126ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم ازعؾ10601095

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم العقل10601291ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسمٌة بن حمادي10601129

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجكوثر الخٌاط10601385

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم بالحرشة10601282

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب العباس10601071ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم رضوان10601253

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة الهاشم10601009ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان صادٌق10601065

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجهناء الهشوم10601355ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجأنس ورداوي10601138

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 176/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجلٌنة ندٌر10601152

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجعماد الؽبوري10601163

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحسناء القصري10601038

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان الؽانم10601227ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمحمد الكٌحل10601346

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجكوثر الساخ10601381ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء مسواك10601300

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفدوى مناج10601298ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجصفاء واحو10601101

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجرقٌة عسول10601135ً

09/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجوفاء لوراوي10601224

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجرضى حجوم10601214

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجزهرة المناري10601186

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمنال االبراهٌم10601031ً

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجكوثر الراج10601166ً

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمارٌة راؼب10601122

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان السعدي10601314

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجبسمة شعبان10601018

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم العدٌوي10601212

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم المالك10601198ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 177/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء موكل10601004

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفدوى اثمان10601114ً

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجبشرى الگاد10601074

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجنسٌمة الخاٌن10601233

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسناء اٌت لمقدم10601293

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء درٌهم10601329

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجؼزالن فهم10601005ً

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجسلمى ضعوؾ10601111

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة مزروع10601177ً

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة عٌادي10601119

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة العرعاري10601215

10/12/202208:00موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة رومان10601269

10/12/202212:30موالي الرشٌد- مركز الفرصة الثانٌة أبو الطٌب المتنبً موالي الرشٌداالبتدائً مزدوجحمزة إبوش10601287

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهاجر سركوح10561211

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان جبران10561004

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاسماء الٌونان10571090ً

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء دحمون10571475ً

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسكٌنة نجاح10591452

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعادل ابوالفضل10591046

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالمهدي صالح10571128

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 178/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهاجر شوق10571141

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء حمٌد10571471

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهبة ارجال10571559ً

10/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌن مبسط10561018

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجلطٌفة اوبال10591125

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبدالحق عتب10591057ً

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاسٌة ابوهرٌم10591453

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسكنٌة عكٌر10591075

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفدوى دارس10581518ً

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة صالٌح10571522

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌوسؾ مبارك10581212

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة ابو الوفاء10591127

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاسماء زهٌر10561008

11/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجابتسام السائح10591456

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهند زٌن العابدٌن10571089

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجملٌكة باٌا10591077

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌمة امصابح10581312

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجدنٌا القلدة10591043

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌوب بوردان10591169

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجؼزالن ٌاسٌن10571585

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 179/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنعٌمة االدرٌس10591042ً

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإنصاؾ الرحمان10591571ً

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاسامة الزوٌري10581514

11/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبدالكرٌم بنعالل10591214

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة الزمران10711029ً

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنادٌة اٌت الؽدٌرة10571102

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌحٌى نحاس10561240

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسناء صادق10581511

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنادٌة عالل10571528ً

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسارة التق10591069ً

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسمٌرة بعال10581517

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعاد التاق10571323ً

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفدوى الحلة10591848

11/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة النٌض10591124ً

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالسعدٌة الدؼوؼ10581506ً

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجوسٌمة خلفاوي10581198

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعٌدة بنلهبٌل10571320

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة رزق10591051ً

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحفصة ناجً االدرٌس10581602ً

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسهام شرٌؾ10571105

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 180/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان التاق10591184ً

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسماح ربروب10581609

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة مصوري10571111

11/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة فتح هللا10591722

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنزهة العروي10561005

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهاجر عابر10571063

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم شافع10581590ً

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم البؽزاوي10581519

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم حفٌظ10581508

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌاسٌن العجل10591742ً

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامٌمة الرحمان10591067ً

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجوداد الشٌخاوي10571455

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمعاد حرمود10581346

11/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكنزة بومهدي10571582

11/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنورة مرشد10571587

11/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامٌنة األحمدي10571473

11/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجصفاء الشطب10581146ً

11/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء بنون10581509

11/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسارة الرماوي10581180

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمرٌم مفتاح10561175

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 181/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجكوثر سطٌل10561144ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجحمزة لنصاري10571125

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء مشعار10571331

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجؼزالن الدرقاوي10571036

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجابراهٌم المهزول10591080ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمرٌم داعل10711165ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجودٌع العلم10581164ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفاطمة لحروش10591657ً

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجنزهة كمكام10591583

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجابتسام المطالب10591073

10/12/20228:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعثمان حلٌوي10591041

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعبدالرحمان دمحان10581193

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعبد العالً دحاٌن10571586ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجخالد كوعل10581520ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاحسان الرٌتون10591741ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجنادٌة العمري10581501

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجأسماء فؤاد10571460

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجحمزة مقبول10591796

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجعواطؾ الدقاق10571085ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجرجاء األقمري10581195

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 182/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجسكٌنة ملوك10581505

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجهناء ابراخس10591743

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجفاطمة الشجع10581504ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجالهام حبادة10571093

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجإٌمان شٌدري10591076

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجحسناء موؼٌت10591052

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجبوشعٌب الضرٌؾ10581183

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجمراد بن عٌادة10581037

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجكرٌمة التباري10571074

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجحنان نصٌر10591871

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجشٌماء المنصوري10591121

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجاٌوب المعروف10571116ً

10/12/202212:00المحمدٌة- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن ٌاسٌن  المحمدٌةاالبتدائً مزدوجوصال دازٌر10581531

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجهند اٌلٌلوا10571106

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسعٌد عرب10571534ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرجاء دٌنار10581199

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالشٌماء الهنٌن10581154ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرشٌد عطاط10591394

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسلمى الجباص10711086ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالشٌماء ماوي10571095

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 183/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجبوشرى مقبول10591854

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة مبسط10591844

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم سالك10591333

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحلٌمة باللوك10591138

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء عوبٌدي10581560

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفوزٌة الحضري10711020

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحسناء حٌدر10711238

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمروى بحار10711021

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالسعدٌة مطهٌر10561085

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم بوجنان10591733

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسكٌنة مكرٌم10591250

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكوتر زكار10591560

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء ملٌانا10581516

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمنى الجاوي10581242

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء السحاسح10581144

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجدنٌا قدار10581177

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحسناء زاك10571134ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسهام لطف10591634ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاحسان الجعفري10581503

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم موافق10571107

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 184/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم بشان10571149

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة عقل10591254ً

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌونس مروس10591532

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوئام گنوح10591072

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسكٌنة العلوي10571591

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدهللا أٌور10591858

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجلٌلى ابرام10591845

08/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب المجدوب10591842ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد الواسع10571028ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزكرٌاء ٌسالن10581603ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء خٌاط10591131ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاٌمان مكرم10581512

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنورة بوؼابة10591724

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسعاد العمري10571022

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكوثر شتوان10591860

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجصفاء دٌان10711215

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنادٌة حمدي10591278

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجلٌلى عاقدي10571269

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة قبٌبة10561174

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد الدقاق10571435ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 185/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم بوزكري10591003

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء عجعاج10571204

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد رؤؾ10561148

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة تراب10591635ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌاسٌن خرٌبش10591709

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنادٌة العماري10571094

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجهدى كبوري10581288

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌسرى الزٌات10581613ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء صمع10591735ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة صبري10591728

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجلٌلى عشاق10591862

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب ؼٌات10591792

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفضٌلة صرٌح10591090

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكرٌمة خمس10591850ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد رشٌد10591849

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم المجناوي10711233

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدالرزاق امجٌد10581243

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌسرى جدع10571539

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة حلٌوي10581304

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخالد السفٌان10591737ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 186/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاحمد الدحمان10591639ً

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم الزهٌري10591132

09/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشعٌب العامري10581480

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشروق تسول10581515ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعثمان منٌر10581258

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد رحمون10581188

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة راتب10591721

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامٌنة مرٌد10571529

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحٌاة الضاوي10591732

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة لعبوش10591606ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنهٌلة أباالزاوٌة10581201

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد شرؾ10571354

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامٌمة نوار10571333

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاٌمان نوح10561003

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد الناشد10591005

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسناء محفوظ10591725

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجابراهٌم الشبال10581481ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد فائد10571308

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم لولٌجات10571115

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكوثر تقاف10591718ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 187/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاسماعٌل ظاهر10561190

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبد الؽانً عرٌؾ10571163

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنجاة حمدان10571526

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفدوى الهاشم10591454ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجؼٌثة موال10571379ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالحسٌن اكنٌنة10591553

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم مرشٌدي10591122

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحنان سلمات10591491

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحنان الؽشاوي10591633

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحكٌمة دكٌر10591010

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجلطٌفة ٌاسٌن10571480

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحنان متوكل10571462

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌوسؾ أورٌح10591738ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوججوهري سمٌرة10561251

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاسٌة االزهاري10591847

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب صبح10711045ً

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجهشام اٌت عامر10591531

10/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء سعدان10591294

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة الناجح10591133

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاٌة شمشوم10591859

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 188/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة عرب10571477ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبد االله الشهري10591287

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة السعداوي10561259

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحمزة شفٌق10571221

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب البدراوي10591775

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنوهٌلة زروال10591734

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحفٌظة كمال10591212

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد بن الصؽٌر10571109

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء العروص10571598ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌة اوجدو10591139

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكوثر نورالدٌن10591275

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة الراج10591490ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء المسك10581507ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسكٌنة الكامل10581236ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجابراهٌم العتٌوي10581502

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجابتسام بركات10591404

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوجدان بولحٌا10591074

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوصال فالح10591297

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌاسٌن طوٌلعات10711042

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحنان مشؽوؾ10581190

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 189/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخلٌل جواد10571031

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجبوشعٌب بنحطوطو10591152

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأٌوب رحالوي10591455

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة بومعقول10591093

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحلٌمة الزٌن10591542

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة حسون10591843

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحسناء زوهري10581617

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة بلوردة10581618

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمونى معتصم10591045

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسهٌل لكحٌلة10571540

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرشٌدة ناصر10711043

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌنة قبل10591126ً

11/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنادٌة بدٌع10711036

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسعد هللا بن العالم10581116

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم أبوعام10591044

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم زٌر10591726

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الضهراوي10591797

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسومٌة صرؾ10581630

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاكرام عبوب10581594ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم خالؾ10581214

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 190/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب رشٌق10561194

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالمهدي رماوي10561025

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجموسى زروال10591301

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبد الحمٌد أبورفعة10571072

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجكوثر فاضل10581176

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجإسماعٌل سلمات10581381

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجؼزالن الؽوزال10581260ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسلمى حداوي10591853

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدالرزاق رفٌع10591679ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجهدى فرٌد10591182

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأٌوب النوٌري10591659

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌنة أوسار10581614

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنورة متنب10581241ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزهٌرة الشقٌري10581591

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالمعطً لبطٌم10571039ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد أشبال10591066ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزكرٌاء حكٌم10571255

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبد العزٌز رشدي10591730

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالمهدي البطٌوي10571305

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنزهة خلف10571557ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 191/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌنة مكافح10571076

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامٌنة زرٌعا10561299

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنسٌمة شٌوخ10591078

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسلمى عنان10581640ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعثمان فراس10591719

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأحالم العوادي10591727

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمحمد القرموش10571113ً

12/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء عواد10581631

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجؼزالن وردي10591723

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجحسنى متق10591204ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء شوق10571103ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجهدى لبٌض10571527

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرضوان معتصم10581077

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجؼزالن طاهر10581244

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأمٌمة وهب10581540

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمدٌحة السبط10591128ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌوسؾ لكبٌدي10591279

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوفاء الروساق10591774ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجلٌلى بحري10591707

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامال شاكر10581366

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 192/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامٌمة طنان10571451

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجإٌمان برام10571472ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوائل ساوي10591589

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة المزوغ10571205

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب القبول10571023ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجصالح الدٌن الزاك10571208ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالمهدي ؼزول10591047ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجامٌمة حبٌب10591543ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء الحمودي10591717

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنوال احبالة10561014

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرضا لشعل10571119

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعثمان بنهٌمة10591199

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجرشٌد عبلواس10591483

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنجوى حضري10711185

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوصال ؼالب10591288

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجزٌنب خٌرات10571084

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجالمهدي مٌرس10571140

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنورة قدوري10571124

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسكٌنة ؼالب10591188

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجخدٌجة المفتول10571597

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 193/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجاٌمان درٌب10711160

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجٌاسمٌن المرسل10591731ً

13/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدالحمٌد سحنون10581318

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجأٌوب سهٌري10581257

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجسعٌدة بطاح10591412

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجوفاء ارجاٌل10561009

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجنهٌلة حاكٌم10571114

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجمرٌم نسٌب10711059

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجشٌماء مسافر10711094

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجبوشرى الحافظون10561145

14/12/202208:30النواصر- الثانوٌة التأهٌلٌى أبو حٌان التوحٌدي  النواصراالبتدائً مزدوجعبدهللا لطف10571594ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحمزة طلوت10561187

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهشام جارٌر10571535

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الدحان10571537ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجابتسام بن التابت10591079

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة حلم10571210ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفدوى الحجباوي10571443

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبد السالم لبراردي10571433

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرجاء هماد10571474

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجإٌمان مراد10581147

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 194/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاسماعٌل نعمان10591277ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء جعدي10591189

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحنان شادل10591617ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنهٌلة ابرٌك10591773

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجلبنى طالب10581635

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب شاوي10591485

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجؼٌتة فاتح10581356ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بنسلوم10561304

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنجوى الصفصاف10571137ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزكرٌاء بنساطة10581094

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمٌنة محسٌن10581380

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأسماء اللباد10581484

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجادرٌس لعالوي10591192

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة جكور10591602

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنعٌمة محسٌن10591841ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهدى عاطف10561328ً

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسلمً حجاب10581208

08/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزكرٌاء المومن10571158ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجوفاء زٌن الدٌن10571138

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء انوٌكة10591654

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 195/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكوثر سوعار10581255

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة األزهر10581313

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنورة بالحرار10581133

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاٌوب الناح10571461ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحسن اإلدرٌس10571497ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجؼٌثة بطة10571596

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسناء القطب10571131ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجإٌمان بلحٌمر10571223

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة برنادي10591751

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء البحراوي10591736

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأنس أونان10591673ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاحمد عاطؾ10711034

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأنس بوحمٌد10711033

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة حلم10711039ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم عضوض10591299

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة بنطٌب10591084ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسمٌرة لبراهم10581192ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهبة شادي10571456

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجالمهدي الناه10571150ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحٌاة محفوظ10571224

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 196/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجلٌلى التاجر10571029

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهٌثم الوكنوس10571048ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسعٌد مسهل10561246ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسمٌر الناوي10581137

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعمر الحٌدي10591703

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبدالرزاق محسن10711046

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمنٌر الكاف10571267ً

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب مفضال10561287

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجالمهدي صواري10561113

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمال منار10571157

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبدالواحد ؼفٌر10581117

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجالمختار شرامهة10581020

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخالد الشواي10581441

08/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحفصة زهٌري10581264

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجروح?أسٌة 10581636

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌاسٌن عبد النور10591255

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنادٌة الرٌاح10591783ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسناء معرؾ10591271

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجؼزالن اعنٌبر10561130

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحكٌمة الفلعوس10591708

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 197/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأحالم فتح هللا10571161

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجلبنى خطاب10561183

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء خرباش10561392

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحفصة الٌمان10571099ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزكرٌاء بنشواء10591638

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة طالع10571203ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسفٌان مامون10571225ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب سقراط10591608

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسلمى جعفري10571389

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء عرب10571532ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزكرٌاء الوال10581500ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحفصة بوكرفاوي10581486

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمصطفى الطؽرائ10591420ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعزٌزة العرباوي10561237

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء الموخا10571581

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد البٌض10591457

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء العمران10591846ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنادٌة الؽشاوي10561285

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمنى لعروس10571088ً

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاسٌة حادق10571212

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 198/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب الموالوي10571545

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاحمد نظٌؾ10581334

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجتوفٌق راوي10561189

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب عدل10561133ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجالشرقاوٌة كرٌمو10571584

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجصفاء الناج10591459ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسعاد بنبو10711079

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة العالل10581122ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفدوى سعوؾ10571160

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرشٌدة الركراك10571421ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنهٌلة رشد10571600

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب الكروج10591869

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة دبار10571595

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعائشة زٌدان10571304ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجبوشعٌب نصٌف10581019ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسهام حفٌان10591246

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهند خٌرات10591647

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجامال عسعوس10591595

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأٌوب بسكار10591749

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمارٌة مجٌد10571592

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 199/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجبشرى التاج10711220ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء جمل10591347ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة حرٌري10591198

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأٌوب ظفرهللا10571465

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم اٌت البحٌرة10571239

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌاسٌن عٌشك10571325

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبدالصمد بوتران10561365

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرشٌد ؼزل10561169ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبد هللا الطالب10561208ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنورة شباب10711037ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسلمى اصطٌلة10591878

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب الوزواز10591623

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكوثر العقان10581559ً

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان حجازي10581211

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعثمان رحوي10561361

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحنان بن الشٌخ10591229

09/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌوسؾ كامل10591256

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم صبرو10571087

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمعاد بوكرمة10561186

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاسماء جوال10591309

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 200/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوججٌهاد بحوا10591760

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم رسموك10591706ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهاجر امحٌمح10591855

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسناء الطوس10711203ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسمٌرة جبناوي10591544

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسناء الشرقاوي10711103

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمراد ربٌع10581248ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجؼزالن مفتاح10591756

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجوصال سٌاف10711125ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم قلٌم10591780ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجموهتادي ٌامنة10581499

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحفٌظة مخلؾ10561212

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنعٌمة حٌجري10591857

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة الكدح10581399

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسهام ؼزول10571599ً

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبد الفتاح بلحجٌلٌة10561101

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌاسٌن بنضراوي10581297

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجوجدان خرٌؾ10591702

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفتٌحة نجاري10591175

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجابتسام خٌر10581596

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 201/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسن جمعاوي10591549

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمٌمة متٌمن10591588

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء العروي10561247

10/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌوسؾ اٌت حدة10711133

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنوال فاكر10591283

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجإلهام ملٌح10581548ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكوثر اسرٌجة10581547

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجموسى شموط10591176ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهدى المزٌن10581140ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمنى بنساهل10571463

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسعاد زوهري10581005

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة مواق10561195

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة مواضٌع10561182

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسهام خاتم10561127

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌة الزوٌن10571092ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكوثر المرسل10571211ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجإٌمان ابروقة10591757

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد عنتر10571447

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحكٌمة منهال10591715ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأٌوب حركات10571469ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 202/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجدنٌا العمران10571314ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد أنس سانسو10561210

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجوهٌبة عالل10561165ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحسن بحار10561135

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان االسعد10581417

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجتوفٌق البكالوي10581397

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمنى حلوان10581524

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد القنب10591253ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعثمان مبروك10591451

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهاجر بسام10591441

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسعاد بحار10591417

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكرٌم عباس10591653ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسناء فؤاد10591646

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم هرادي10591612

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بودحاٌن10711095

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجؼزالن حرش10711066ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء لعتٌق10571334

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمٌمة عالل10591317ً

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة عقٌل10561038

10/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعادل الرٌدان10571132ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 203/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخنساء الصالح10591289ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاسماعٌل منصوري10591579

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجابتسام بلخدٌم10591713

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة أكناو10711041

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزهٌر العمران10581246ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرجاء العماري10711055

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة محفوظ10591856ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم االدرٌس10591445ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهاجر اوهمو10591068

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنضال بركوات10591104

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد حمداش10581305

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌوسؾ ثابٌت10581165

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة كرتٌل10571583

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة فارس10571260

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسناء خنٌب10571009ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء انوار10571079

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة قندٌل10561134

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعبداإلله لحسون10561017ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرضوان فارس10591167ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب قنون10581337

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 204/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء خلفاوي10571541

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجٌاسٌن مزٌان10561163ً

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشعطٌط فاطمة الزهراء10591349

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنجوى الرفٌع10591447

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحلٌمة بسام10591123

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة سلٌم10571254

11/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجامٌمة الدؼوؼ10571294ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمال منٌان10571434ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمرٌم الؽنضور10561223

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأسٌة الرٌق10561093

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجإٌمان بلحامرة10711119

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنزهة الحنفاوي10571185

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسارة فهم10711040ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمحمد صبٌح10711056

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعمر صبح10571188ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة خومان10581363

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنعٌمة المعاون10581315

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة الفكاك10591458ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة رٌحان10591632

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاٌمان شحواط10591750

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 205/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجوالفً محمد10591678

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحمزة منقد10591498

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمارٌة بالماح10591568ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء القاسم10591525ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجابراهٌم صمصم10581302

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنعٌمة لبٌض10581321

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسعاد شم10571531ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجبشرى طوس10571338ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة اٌت عبو10571340

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجعائشة فرحات10591432

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخولة الدوهاب10711011ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنادٌة المجدٌد10571097

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الحركات10571283ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجشٌماء نونان10581254ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسنة خلداوي10591008

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجمنال ؼزي10591784

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجأمٌمة بنروٌدة10591716

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجالسعدٌة الخدٌري10581185

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحنان بحات10581040

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنجاة جعفري10581311

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 206/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنجمة الباج10561063ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسمٌرة العٌش10581583ً

11/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجلطٌفة الربٌع10571220ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجزٌنب وردان10591729

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهجر الطاهٌري10591739

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسكٌنة العلم10591140ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجكوتر موخل10591241ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء عبائدي10581272

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسمٌرة بلحجٌلٌة10581073

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهدى فضل10581092ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجحسناء ؼٌن10581143ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة فائد10581196

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاسٌة معطٌر10571565

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجروفٌدة نعنع10571593ً

12/12/202208:00برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجنهٌلة عقبة10571243

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجهاجر انتاج10571108

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجخدٌجة الحارث10571166ً

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجاٌوب الؽندوري10561344

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجلبنى مفتاح10561268

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجرجاء خاتم10561069ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 207/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

12/12/202212:30برشٌد- مدرسة طه حسٌن اإلبتدائٌة  برشٌداالبتدائً مزدوجسفٌان شوقٌري10561022

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنجوى حمراوي10561363

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجقٌصر لبنى10581393

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب معروؾ10571096

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوداد المرصل10571126ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد سالم10581298ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالمهدي فهم10581259ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة البوعبٌدي10591085

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌسرى اإلدرٌس10591265ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء سراخ10711018ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأسماء نضٌؾ10591258

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء مقبول10571214

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب لمعمر10591777

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخالد الحراري10591668

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌمان لمخنت10591598

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌوسؾ توري10591450

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكوثر السعٌدي10581562

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسلمى كودٌة10581582

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجصارة طٌب10561064

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالمهدي الزهران10581250ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 208/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنهٌلة الرصٌف10591554ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌمة المسكاوي10591868

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالسعدٌة معزوز10561084

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحسناء الرٌش10591813ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلبنى سٌروي10591209

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء صالح10571450

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌوسؾ حرات10561115ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء بصري10561124

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالمختار حفظ10561218ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبوعمود ٌوسؾ10711173

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعمر نظٌؾ10711123

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعماد بنهنٌة10591449

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة لمنون10591781ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب علوان10561207

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنورالدٌن خدران10571459ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌوب بداوي10581282

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌة بحار10591054

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحمزة العلم10591759ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكرٌمة الزعٌم10591520

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌوسؾ خاتم10591605ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 209/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوججمال داكري10591599

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاٌزة محبوب10561073

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة عباسٌد10571001

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحسن بوطاهٌر10571100

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجإلهام بنسالم10571281

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبدر بدر الدٌن10571240

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجصدٌق السعداوي10591064

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء روق10591550ً

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء حباد10591840

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالمصطفى ناصري10591484

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحنان فكري10571579

08/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنوح رحال10571083ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجضحى االشان10591704ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجرحمة ظافر10591327

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأنس الحصٌن10591357ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌونس سعاد10591436

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاكرام الشرع10591208ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌمان كدي10591247

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسناء مبشور10581632

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعائشة صرٌاح10581538

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 210/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجرقٌة الهرش10711208

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب محسٌن10591591

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌمة جعران10591226

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة بن عال10591048

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنسٌمة حبٌب الدٌن10571035

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجقمر االشان10591705ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجرجاء صادق10571386

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم المنٌان10711005ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء الؽالم10581376ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسوكٌنة شرٌش10571315ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلمٌاء لوٌمنا10571385

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخولة صرٌدي10581608

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنادٌة لمنبه10581197

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجهدى شكران10581191

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأنس سمان10571374

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء ولد الزٌن10561156

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الؽزال10571548ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنجوى بن الشلح10571311

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجرابحة كتب10571110ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحمٌد بكراوي10571112

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 211/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمصطفى السعدان10571207ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمنال التوراب10561388ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب عزٌزي10571017

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنادٌة العود10571020

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم رومان10571078ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمومن فتٌحة10571476

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوفاء كاوي10581159

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب ؼوات10581068ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاسٌة كرجم10581045ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌمة الرباح10581458ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسهام نواري10591094

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌوب الشاهد10591053

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌمن العمران10591769ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعمر العمران10561206ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمارٌة شفٌق10711217

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبهٌجة حرمة10571467

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌن تباع10581316

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌاسٌن اؼماري10591089

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجابتسام لطف10591071ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكوثر العاج10591365ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 212/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء اونان10591629ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم عوكشة10591754

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء التوراب10711147ً

08/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخالد بولهرٌس10571376

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجضحى كرٌم10571327

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوئام البدري10561375

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعتٌقة الصوف10561306ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجابتسام مروان10711127

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسعٌدة شفٌل10581095

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌمة حمزة10711205

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأنس حسن10591822ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاٌة نضال10591866

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامال سمٌري10591889

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحاسن الفنان10591747

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسعاد بنبو10591763

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجصفٌة لبٌض10591590

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاحالم االدرٌس10591442ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحسن بنان10591154

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلوبنة عمار10581423

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة العدالن10581016ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 213/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد العساس10581167

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسومٌة تمران10581213ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكوثر ارفق10571551

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة السخار10571356

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجهدى شردي10571446

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوفاء ترك10571133ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحسن بنصٌمك10581179

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد ٌاسٌن العروص10591106ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخولة صابر10561042

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعائشة السبط10571544ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم اجرادة10581225

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد القاسمً العلوي10591177

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأسماء شاكر10591593

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأمٌنة حراز10591592

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسكٌنة صفوان10591252

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسهام سلٌمان10581561ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالهام بلحمٌدي10581589

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفتٌحة بٌاض10571136ً

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنبٌلة نبٌه10711077

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسلوى معاد10561075

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 214/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدالؽفور الحرار10591887

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الزباٌري10591257

09/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاحمد عشاب10581475

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبد الحق الدٌان10561066ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة سود العٌنٌن10561292

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحسام مؽران10581279ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجؼزالن سٌاف10591403ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحسناء جبرال10591511ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم نصٌح10591710

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب عاٌش10711047

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء الفالح10561184

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌاسٌن الرحال10561118ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة الحبش10591295ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسكٌنة عفٌف10591820ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحنان النعٌم10571493ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلبنى بالحبٌب10571335

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأشرؾ زكري10571014

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفدوى وهاب10561252ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبثٌنة كردول10591276

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة اٌت اٌزنا10591195

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 215/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبسمة عبدالرشٌد10591863

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسكٌنة لمرط10581587ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنسٌمة الؽرب10591745ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسمٌرة زٌوري10591021

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسناء سلمان10711190

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسعاد الهاشم10591778ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدهللا وحمان10711024

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنورالدٌن الفرساوي10561033

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب مٌات10561272

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأسماء اخوادري10561332

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأٌوب بوسكر10571454

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامال اؼرٌد10581634

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب ابوزهرة10591233

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء فضٌل10591712ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطنة صبوري10591058

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب بلحارث10561378ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب صابر10571025

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجهاجر دلدول10571043ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدالعالً الصؽٌر10561114

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب كرٌم10561155

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 216/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسعاد حموم10591313ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد رٌان10581478ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأٌمن فاضل10581580

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحمزة سعٌد10571365

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء سنٌنات10561191

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجدنٌا متنب10571026ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد مطٌع10561312

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامٌمة عمٌر10581466

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة بوكٌر10591091

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجرجاء العسل10591129

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوججٌهان الطواف10591574ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجإٌمان سابق10581027

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخمٌسة السلٌمان10571056ً

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخالد اٌت بلباز10581008

09/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعلً زهر10591383

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالعربً موهتادي10591388

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجضحى اكلٌوٌن10581637

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعثمان الفاضل10711050

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء مزري10591772

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة خدار10591674

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 217/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحنان ملوك10591684

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحسٌن رفٌع10591768

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعزالدٌن رمٌد10591336

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء اٌت كبور10591223

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوداد الناصري10571542

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجدعاء الخٌار10571236

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنبٌلة الشراٌش10571245ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحمزة بلؽازي10571270

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنهٌلة عتوي10571350

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجولٌد لبحٌح10571411

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمسرار شٌماء10571430

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجآٌة حٌداس10571445

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأسماء الزوٌن10571155

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبدٌعة االزهاري10571200

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجإسماعٌل فنان10561138

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخولة قدوري10591528

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلمٌاء النفاي10571555

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبد الؽنً بالقاٌد10581050

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم الحاري10581023

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدهللا حفٌان10591115

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 218/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامٌن الرٌؾ10591222

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدالرزاق رشٌدي10711044

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم البرٌه10581148ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلبنى المستن10581584ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجؼزالن بدة10591149

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌاسٌن سجٌب10591529

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأسماء كبٌط10571233ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنهٌلة الهروس10571550ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم الكامل10581551ً

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب بولهٌة10591251

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة عصام10711010

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم نهار10591690

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجإٌمان المهوٌن10591401

10/12/202208:00سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم عمران10571101

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسناء الجباري10571080

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد بن عبا10591330

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب الرشدي10561072

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفتٌحة لبكر10571091

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحنان جمٌل10711152ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكمال العطوم10591439ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 219/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسلمى مومن10581309

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحسن بوهان10571420ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجهند الزرق10591765ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزكرٌاء الزراوي10591378

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاسماعٌل الحجوي10581303

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحمزة ساعٌد10581319

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجخدٌجة التوب10581132ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء بٌرزكٌم10571319

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء اٌت ابا10561379

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسارة ناج10561035ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجكوثر حمدي10581215

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمٌلودة منٌان10571013ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاكرام مالك10581629ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبدر اعبالة10591341

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسلمى شبراوي10591692

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد فراع10591641

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجأٌوب سالك10591025

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجلحسن رابح10571202

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجاشرؾ اسبٌعة10561078

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد المختاري10591556

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 220/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجهاجر الهالل10591785ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمحمد العزاب10591793

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجدنٌا رادة10591467

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجٌاسٌن الفاضل10591179ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجبوشرى عاطؾ10581253

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنسٌمة جوادي10571589

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامٌمة البوحمٌدي10571324

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحنان عشاب10571396

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجشٌماء بردوش10571135

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحفصة قمري10561303

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجالمصطفى لكحل10561181

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجابتسام بورٌشة10561233

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجنزهة الخالدي10561029

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجعزٌز لوزة10581029

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسناء ابن الخطاب10591827

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجامٌمة ماجٌد10591642

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجسفٌان كرات10591645

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم زورق10591664ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجدعاء فقري10591190

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجزٌنب فرصال10581588

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 221/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم قباب10581606

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجصالح الدٌن بنان10581256

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمرٌم النحٌل10581268ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجوفاء الرفاع10581464ً

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجحكٌمة ناتج10581209

10/12/202212:30سٌدي البرنوصً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن منظور سٌدي البرنوصًاالبتدائً مزدوجمٌنة مؽفور10571301

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجعبدالجبار البوعٌش10571148ً

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجسناء أوحج10571021ً

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجكوثر الراج10561125ً

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء أبو الجمال10711183

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجلٌلى الشقٌري10591748

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجشٌماء تنفلت10591166

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجالمهدي مسعؾ10571122

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجأمٌن محضار10561229

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجؼزالن ؼلم10711007ً

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجنزهة خلٌل10591016

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجامٌمة امٌن10591119

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجبالل معتز10711073

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجسناء شمون10591800

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجسناء بطار10581545

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 222/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجهناء شجٌع10581615

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجحمزة نادي10581323

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجعبد الحق بنعامر10581390

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجنزهة زهر10561140

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجلطٌفة موكان10561149

09/12/202212:30أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجنهٌلة بحٌح10561199ً

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجهاجر الصائػ10561249

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجعائشة قدوري10561082

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجزهٌر التازي10571034

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجنورالدٌن حنٌف10591305ً

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجخدٌجة شهبون10591651

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجرجاء بٌهق10591762ً

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجامٌمة اونجمة10561213

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجهبة جوهار10711240

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجرشٌدة نادر10591007

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجرشٌق بشرى10711035

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجسفٌان وردي10581320

10/12/202208:00أنفا- الثانوٌة التأهٌلٌة األمٌر موالي عبدهللا أنفااالبتدائً مزدوجحفصة جادري10581076

سطاتاالبتدائً مزدوجٌونس المشماش10621296ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنجاة الفروج10631137ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 223/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالمطلب البٌضوري10641061
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزهرة الفروج10621267ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحسن لمؽاري10621169
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعتٌقة دٌن10621129ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالحق البؽدادي10631055
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمٌنة دلٌاس10621080
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم الطهٌري10631225
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعزٌزة التواب10641108ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجخالد جنس10621135ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعزٌزة البزاع10621275ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأٌمن ماعزي10621133
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاناس بودراع10621132
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الٌزٌدي10641135
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة الفضٌل10641058ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأسامة جوال10641069
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب أفصاح10631312ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الحكٌم ؼفران10641052
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهشام احصٌة10641057
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحبٌبة رعاد10631384
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعمر جوال10631047
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 224/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد الدٌان10621242
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة التاج10621302
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنعٌمة احكوس10631271
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بن الشاوي10631260
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجٌوسؾ علٌلش10621274ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجٌوسؾ المعاش10641189ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعادل شهٌد10641245
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة لحرش10641055
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم حمٌنة10641327
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب االنتاك10621134ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحاسن عساوي10631332
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجٌاسٌن البكوش10641238
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجلبنى ؼزار10631131
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاسماء اجوٌدر10631126
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاحسان ادرٌهم10631328
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم الذهب10621137ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجرضوان سلٌب10631380
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجشرؾ الدٌن الضرٌؾ10641199
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحمزة االدرٌس10631208ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم مبشور10641116
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجزهٌر لوزا10621125
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجبدر الدٌن عباد10621270
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاكرام بومزٌان10641357
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الشبان10621187ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنوال بوزرود10621278
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة ابو الفتح10641390
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوججمال نشاط10631133
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم حمدان10621101
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة باعزي10641197
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرجاء طلحة10631113
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنادٌة صدٌق10641296
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسلمى لفرم10641398
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعائشة لطٌف10621123ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجأمٌنة الودٌع10631223
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجصالح بوكرمة10621207
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجٌوسؾ ناصح10641149
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنعٌمة اشباٌل10621070
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب نعٌم10641395
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجشرؾ الدٌن الدكداك10621131
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء الحاجب10641361ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202214:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجرقٌة الحافظ10621148ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
08/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرقٌة نشٌد االدرٌس10631125ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام ؼنام10631381
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجكوثر حمدون10621311
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجفؤاد العثمان10631132ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجلبنى العربون10631235ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد طلعة10631277
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد شاكر10631359
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاحمد الحجري10631006
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد القادر محجوب10631130ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجصالح عزٌز10631276
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجعبداإلله حافظ10641070
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجهشام بنهٌمة10631378
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الكرٌم بلة10621075
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنجوى كمط10641072
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمحسن دنون10641151
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد صابر10621059
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالفضٌلً خولة10631236
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزهٌرة الفوال10621121ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجوسٌمة المتق10631183ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجأٌوب النظام10621106
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء ناصر10631033
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم فرٌكش10621318ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة ؼٌور10631144
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوججواد المنٌبز10631018
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنوال فخار10641233
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوججمال حبادة10621138
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفوزٌة عالل10631016ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم الكاؾ10621307
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاسماء العسري10631191
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجكمال بحٌاوي10621189
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالمصطفى حالوي10631279
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجصالح الدٌن السوٌدي10621272
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجدنٌا بالفقٌر10631383
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوججهاد لؽزاون10641050ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة محسن10641226
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌوب ناج10621139ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم الدؼوؼ10641328ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام خشون10641073
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الزلمٌة10621265
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجسارة بوزٌد10631036
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنادٌة عاف10631138ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالكبٌر االدرٌس10621153ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد اللطٌؾ شعٌر10621082
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاحمد لكرد10621054
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد العزٌز عرش10631270
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجإٌمان العسري10631326
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجلٌلى فاضل10631178
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحنان عدل10621264ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجٌونس احسٌبة10621316
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة المجن10621154ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنادٌة بنبوشتى10621014
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسعد بوعنان10641100
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجكاظم السوٌدي10641065
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنبٌل ورار10621193
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد المنعٌم فالح10631081ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الحسون10621262ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهشام الؽندوري10631039
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجبوشعٌب محصل10621019
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الؽزان10641157ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202210:10

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 229/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطاتاالبتدائً مزدوجهدى اصفادي10631366
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعثمان بلقٌد10641297
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأمنٌة عز الدٌن10631168
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجوهٌبة المنتصر10631274
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
09/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأمٌمة تشرافت10631124
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة بالحاض10631145ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجامٌمة رباح10621165
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجلٌلى بحار10641167
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاتحة بشاري10631155
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة ابولرماش10631356
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء هداري10621263
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنورة بوهالل10621023
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة امؽاري10631330
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسارة حمدي10641274
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الفتاح االدرٌس10631272ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجبهٌجة شهوب10631083
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة بركات10631029
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمبارك زهران10621064
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحمزة ناصر10621066
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالهام الشرٌف10621105ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجالؽالٌة العباس10641251ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنورة الوردي10641213
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالعٌاشً نسبان10621028
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالحسن بوحضري10641084
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحلٌمة حمر الراس10641129
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجبهٌجة مبشور10631382
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالمهدي المعطاوي10621241
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة هلٌٌل10631160
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجوئام الحج10631214ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌمان الؽرب10631090ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة بهٌج10631249
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحلٌمة االنصاري10621140
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجلٌلى مساعد10631058
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة العالم10621299
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسمٌرة الطاوس10631283ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌوب عرباش10631323
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء حمادي10631162
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء تمٌم10631173
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالحسن بنحد10631089
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرجاء ضمان10641078
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30
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الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالحق العامري10621063
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهاجر بوهاشم10631150
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجٌونس حمدون10641278
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب المشرٌق10641298ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة الخطار10641136
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنادرة بلكزار10631239
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجلمسوكر ابتسام10631266
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة العرفاوي10631084
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة العرش10631175ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام الحمان10621178ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجهشام باسو10641193
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخولة البخاري10621127
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالرحمان بوعصابة10641214
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعادل عن10621102ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب الباقوري10631103
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرضوان قندري10631050
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوججودٌة بنحسون10631305
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجكرٌم عابد10641066
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحلٌمة زمراوي10641138
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحلٌمة بوزٌدي10641363
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20
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الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

سطاتاالبتدائً مزدوجمبارك القندري10641351
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌمان بنصؽٌر10631159
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة اعبٌدة10631161
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد العزوزي10631204
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجباهٌة جباٌر10631189
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الهادي العثمان10621041ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة مزٌنو10621122
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
10/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد الشافع10641124ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الهادي العنب10641056ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحكٌمة الصقل10641334ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجحسناء مصلوح10621260ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌوب السرداوي10631273
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الٌاس10641182
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة بنعٌسى10621017
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الناصٌري10641224
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجموسى الوهب10641054ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجكوثر الؽازي10631182
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجبوشعٌب العروة10621038
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعزٌز الزواوي10631046
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهند وكٌل10631190
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة بنعائشة10621303
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة الحواوي10631026
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد العاطً السحنون10621205ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة فرتات10631321
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة بوشرو10641134
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد زٌدان10631314
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطنة الكحلة10641293
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحمدي الناتٌج10631265ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوججمٌلة فقدان10621015ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجأٌوب المرجان10621087ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأٌوب فرٌكش10641200ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنبٌل منظور10621110
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجبوشعٌب سالم10621317ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنجوى عساوي10641172
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجهجر االدرٌس10631229ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسمٌرة الحجام10631056
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجهدى بناصر10641268
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفتٌحة بسكار10631302
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنورة نعٌم10631313
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام التواب10621145ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب عمالق10641175
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد االدرٌس10631368ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالعٌدي ٌوسؾ10621128
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجأٌمن الصالح10631062ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوججالل كما10631098
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنجالء بوجلٌفة10621049
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسفٌان اثواب10631172ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفدوى الرٌس10631215
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجؼزالن صبري االدرٌس10631025ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد اإلله اللومان10641292ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحورٌة توفٌد10621212
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة مامان10641222
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم الحاجز10631068
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم بوزٌدي10621117
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء برٌسول10621142
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمنٌر تاق10621204ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهجر لمزٌب10631135
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد مرزوق10631237
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الرحٌم شفٌق10631156
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجحفصة رٌري10631053
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب ادرٌهم10621255
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد سوم10621228ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالتبارٌة كسوس10631198
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم مفٌدي10631179
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعائشة الهاروش10631075
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الخٌاط10631372ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجالهاشمٌة الحاج10621198ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحمزة ماهر10641137
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجٌسرا الجاموس10631399ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب رصان10621078
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
12/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرابحة المالك10621179ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجٌاسٌن الناج10631045ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحمزة زٌاد10621199
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجعائشة الكرش10631211
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام وراري10631063
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجشعٌب حٌاري10631226
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد النوٌن10641242ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهند األزهر10641130
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمحمد البنٌن10631170ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأسماء سعٌد10621201
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10
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سطاتاالبتدائً مزدوجعثمان الشرٌب10641198ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحسناء بن اهدٌد10631315
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحمزة النقٌري10621013
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء موتٌق10621271
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوججمٌلة ؼلم10641406ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بنجدي10641273
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام مشطاج10641195
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجحسناء كرٌم هللا10641285
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجكوثر ضمان10641288
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء المنق10631231ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمٌلودة الشرٌؾ المصلوح10631308ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجهند الٌمان10631329ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة بنحجام10631167
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجرجاء الباردي10631022
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة اكطوان10621146
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة الجعفري10641081
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجزهراء شٌبوب10641192
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالٌاس اكرٌندة10641291
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحبٌبة عاطر10621007
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدهللا بل10631061ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجخدٌجة نتاؾ10631149
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌمان حفري10631120
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجهشام الهاشم10631079ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء االزهاري10631355
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالسعدٌة بالراض10641128ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة لفحل10621047
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوججٌالن لمؽاري10641087
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأسامة طٌاب10641098ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجسهام الٌزٌدي10641191
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجسمٌرة شعنون10631344
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحٌاة محفوظ10631164
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الخراب10621124
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحنان جواد10621183
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم االزهري10631327
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنهٌلة جوبٌر10621277
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجبوشعٌب حبٌب هللا10621160
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجانس السباع10641154ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجدنٌا بنزلمٌة10631195
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجحلٌمة ورار10641139
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم نظٌؾ10631322
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجاسماء الحاض10631184ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالعربً قرقاب10631303
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجأٌوب عطاوي10641286
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجالمهدي اخدٌم10641270
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجحسن استٌت10621180
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء المشمش10631040ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنجوى فاطن10631088
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجكرٌم التوم10641294ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجٌاسمٌن باج10641185ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزهراء اراوي10631233
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء صوف10631345ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجالكبٌر امزوز10621020
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعزالدٌن كٌالن10621018ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
13/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌمان نشاط10631286
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد العاطً بنورك10631077
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجلحسن اجفٌطة10631186
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجامٌنة صادق10631210
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجاسماء نقري10621073
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجصالح الفهم10631001ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب اوشاح10631034
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20
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سطاتاالبتدائً مزدوجدونٌة الشٌظم10641023ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجخالد لحلو10641177
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنادٌة عاطر10621194
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجهدى الكرودي10621282
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمعاد فاتح10621012
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسناء شعال10621308ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوججمٌلة مرشح10631049ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة كامل10621001
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب أرشٌد10631194
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنبٌلة العمران10631158ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجاٌمان مرزوق10631074
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجربٌعة محٌد10631228
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجشٌماء بوقاسم10631139
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنعٌمة الجروم10621114ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسعاد عدراوي10631269
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجٌونس ابن ارقٌة10621022
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنوح الفراب10621068ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجفتٌحة ؼزالن10631107ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفؤاد عباد10641352
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجنزهة مقتصد10631333
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30
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سطاتاالبتدائً مزدوجكرٌمة القاسم10631205ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجأسامة منصور10641353
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجكوثر حصن10641325ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجابتسام نفٌس10631387
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجزهٌر البودال10631295ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجنوار صراخ10631379
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجوئام بلحراكة10621304
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجفاطمة نسناس10631035
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوججمٌلة بنكرٌش10631153
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجمرٌم البوؼٌن10631316ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعمر الجرجاري10621185
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجسكٌنة الحمدي10621076
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

سطاتاالبتدائً مزدوجزٌنب افرٌخ10641059
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202213:20

سطاتاالبتدائً مزدوجعبد الكرٌم رفٌع10641094
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202214:30

سطاتاالبتدائً مزدوجبشار التاق10641330ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202215:20

سطاتاالبتدائً مزدوجسمٌة مٌة10621312
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202208:30

سطاتاالبتدائً مزدوجعبدالؽنً مفٌدي10631151
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202209:20

سطاتاالبتدائً مزدوجاحمد مزٌات10641164
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202210:10

سطاتاالبتدائً مزدوجهاجر جدي10621002
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
14/12/202212:30

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجهدى الناٌم10421121

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 241/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجعبد الكبٌر قتقت10411052

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسكٌنة وٌدي10411186

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجالخنساء طارق10411042

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجمرٌم أٌت العرٌؾ10411223

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة رافع10411091ً

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجكرٌمة اطان10411214ً

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجوهٌبة ٌوسف10411211ً

08/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجعبدالرحٌم عنور10411085

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة سوكاري10411135

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجزٌنب بنعبلى10411192

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجأسماء عج10411151ً

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجابتسام العزاب10411234

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجابراهٌم اٌخبارن10421102

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجمحمد الٌوب10421052ً

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجشٌماء المهدب10421082

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجهشام فكار10421057

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجنعٌمة أصٌاد10421050

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسلوى فقٌر10421056

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسكٌنة حٌان10421015

08/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجالهام خماش10411089

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 242/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجاٌوب الزرٌدي10421032

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجعبدالعلً فٌبران10421123

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجخولة زٌدوح10411084

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسهٌلة الحسنً العلوي10421125

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجمحمد بلبحري10421018

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجخدٌجة صالٌح10421108ً

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجخدٌجة بالعشا10411020

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجهجر اجلٌدي10411167

09/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجلٌلى خلف10411003ً

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجنسرٌن اقلٌقل10411028

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسكٌنة الفارح10411067ً

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الخدري10421098

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجزكرٌاء مزار10411087

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجلٌلى بندوح10411061

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجأمٌمة الطاهري10421042

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجإٌمان فضل10421049ً

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجحكٌمة تمودي10421009

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجشٌماء حمامة10421051

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجعبدالحفٌظ بوزال10411050

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة احٌا10421118

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 243/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الحاج10421109ً

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسناء زكالط10411062

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجوفاء رزق10411218ً

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسلمى مساوي10421120

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجمرٌم الفنداق10421055ً

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجوهٌبة عزام10411023

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجاٌمان المسعودي10421062

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجخولة باج10411215ً

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجأمال كرمو10411068

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجسناء براي10411049

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجحنان اندهمو10411166

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجهدى راؼب10411203

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجفاطمة السرحان10421001ً

10/12/202208:00ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجؼزالن عكروش10411048

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجحكٌمة عتٌق10411083

10/12/202212:30ابن مسٌك- الثانوٌة اإلعدادٌة محمد بلحسن الوزانً ابن مسٌكاالبتدائً مزدوجماجدة العسول10411045ً

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجعبدالسالم الدٌب10211020

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة البرج10211038

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجأٌوب حمدان10211006

09/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجشعٌب رام10461022ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 244/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجوفاء اولكون10461057

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجامٌمة ناصري10461054

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجٌاسٌن فازي10461060

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجالهام اٌت بوهالل10461012

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجكوثر حندٌري10461029

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب لعزٌم10461038

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان التاؼ10461049ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجأنس ندجار10331045

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة الرشٌدي10331007

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجهدى صمران10331042

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجخدٌجة الهاهوس10701014

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجنجوى ؼمال10701122ً

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجؼزالن بدة10701171

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجامٌمة بوسكٌن10701240

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجشٌماء اوساو10201001

08/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجسكٌنة النحل10701087ً

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجإٌمان ؼربال10201056

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجفاطمة بوهوش10201008

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجكرٌمة الفضاوي10701182

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجسلمى إكتاش10701306

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 245/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجمرٌم الجرٌف10701046ً

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجمحً الدٌن ابوتاج10701006

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجأمٌمة دوال10201048

08/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجنهٌلة زوكار10201044

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجزٌنب معقول10701324

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجعلً ستوري10701074

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجزهرة بنتاك10701073

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجعزٌزة اعراب10201047

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجمحمد أهمٌم10201023

09/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجأمٌن امزرك10701264ً

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجحنان بورواٌل10701116

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجفتٌحة المودن10201007

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجٌوسؾ ٌؽزر االدرٌس10701208ً

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجسكٌنة الدحمان10201037ً

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجطه بلعٌن10201067

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجفاطمة الٌعقوب10701052ً

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجامٌمة موفٌدي10701177

09/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجحنان بنحس10701169ً

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجشٌماء شهٌد10201103

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجعائشة جبار10701192

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 246/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء ابوالنعٌم10701048

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجسكٌنة خوات10701050ً

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجوائل مكروم10701009

10/12/202208:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجإبراهٌم اسضاؾ10701029

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجسهام فهام10701031ً

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجاٌمان الوركة10201069

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجخولة طرانت10701256

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجابتسام طماح10201057

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجمرٌم صٌادي10701220

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجأمٌمة نجاح10701069

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجحنان بووقا10201013

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجإبتسام الكاوي10701268

10/12/202212:00شارع ابن سٌناء الحً الحسنً- الثانوٌة التأهٌلٌة ابن الهٌثم الحً الحسنًاالبتدائً مزدوجنعٌمة وهاب10201039

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجابتسام اٌت الحاج منصور10371153

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبشرى وسام10371345

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحسناء كوزوض10381261

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم نجاح10381317

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان بوتكرت10371309

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعثمان الطناطن10381018ً

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنسرٌن ؼرٌب10371091

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 247/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان هالل10381159ً

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعٌدة بابا10381216

08/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاسٌة كباش10381130

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمحمد التماري10381392

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجرجاء خلوؾ10371428

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمحمد شكٌب10371432

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنزهة البوموس10371240ً

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسلوى شفٌق10371216

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهجر العركوب10381415ً

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة احمٌن10371015

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحلٌمة لمخربش10371007

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزكرٌاء قهواش10371101ً

08/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحسناء المالح10371324

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان حاري10371315

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبوشرى مرٌد10371318

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب متق10371427ً

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجملٌكة دوش10381070

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسكنٌة الخٌاط10381153ً

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهاجر فنان10381378

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنهٌلة افرزاز10371475

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 248/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم أشتوك10371296

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌسمٌنة الحمزاوي10371047

08/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحسناء موهوب10381295

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمبارك سموك10381080ً

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم البهون10381269ً

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنورا معزان10381034ً

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاحسان تٌكوعناب10381182

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنهٌلة رٌق10371260

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء لفرٌك10381193ً

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحلٌمة بنعدٌسة10381014

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسلٌمان بامو10371347

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأسماء البوهال10371405ً

08/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهند وسٌؾ10371312

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبشرى مبرور10371361

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحنان فجر10371029

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان فتح10371463ً

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفوزٌة الخمس10371146ً

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجآٌة ؼصن10371494ً

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجراضٌة بالل10371144

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبشرى العالوي10381382

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 249/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامٌمة فاتح10371294

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمحمد كسار10381012

08/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعاد خلود10381093

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بنتٌس10381242

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجدلٌلة ادباغ10381332

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء العماري10371314

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة منصوري10371380

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفرح العلوي10381170

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكوثر مقتنع10381013

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنهٌلة الؽرباوي10371308

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌاسمٌنة البوؼفٌان10371348ً

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة اٌت امجوض10381004

08/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجوئام مول10381399ً

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجابتسام بولعزافر10371234

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحمزة السعداوي10371317

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم علوان10371028

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة اشراقى10371313

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامٌمة زروال10371334

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحنان جعٌدان10371292

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء وهاب10371369

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 250/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبداالله اٌت الصدٌق10381023

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسهام فنون10371008

08/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء اكالكل10371068

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفتٌحة العروب10371408ً

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب مسمار10371017

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنعٌمة رحال10371364ً

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة العشال10371293ً

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالهام مشوش10371238

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمٌنة اخرٌؾ10371079

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة لعرٌب10381146ً

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحنان أكندو10381097

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌاسٌن بوزرب10371010

09/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهدى مفتاح10371205

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسلمى بنان10381215ً

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسمٌرة فرحان10381320

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجلٌلى ضوٌنٌر10381154

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجلمٌاء هواري10381144

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم سعٌت10371215

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكوثر ناج10371105ً

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجضحى وافق10381111

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 251/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجصفاء بورقادي10381297

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم محبوب10381011

09/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب وحدي10371070

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحفصة دهاج10381237

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبد اللطٌؾ صمار10371335

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجوفاء عفاري10371148

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان رئٌؾ10381100

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان البهون10381033ً

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكوثر تقٌن10371377

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمحمد امٌن برٌشو10381198

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة كموسى10371022

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنجاة اٌت وحلٌم10381160

09/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنهٌلة فركوش10381381

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجصفاء مصري10371351

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسوكٌنة امزٌل10371353

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة الشعٌب10371450

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسارة بٌرون10371074

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهدى شكٌر10371279

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب الخٌاط10371098ً

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإكرام مصباح10371299

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 252/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفتٌحة المداح10381201

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنسرٌن العباس10371459ً

09/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة بونقلة10371378

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبٌر الؽٌشات10381075

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌمة فات10371183ً

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم مٌمون10371210ً

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء فنان10371289

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجلٌلى الرحمون10371217ً

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمروى ساٌسً حسن10371112ً

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب صدٌق10371409ً

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحمزة الضلزي10381258

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان الصبري10381344

09/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعبد الصمد شهران10381113ً

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة فالح10381137

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم بن االشقر10371363

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنفٌسة مخلوؾ10381042

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعماد بصٌط10371076

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعد اعبٌدات10371297

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌمة عزي10381173

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمارٌا ٌدٌن10381379

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 253/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجرقٌة أباحري10371274

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌسرى المسكاوي10371483

09/12/202214:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهند موقران10371212

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاتحة عاتق10371316

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنهٌلة امؽار10371457

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجضحى فرطمٌس10371462

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخولة التاج10371113

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمنال الطاهري10371192

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء بن الواف10371046ً

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإكرام صادق10381128

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاحمد صعصاع10381181

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامال ٌقوت10381406

09/12/202215:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحمزة قاطؾ10371168

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسلمى منار10371472

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجعصام رفٌق10371050

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحمزة الحمراوي10381313

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجرشٌد العلوي10381350

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسكٌنة عنب10381036ً

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان العالم10381067

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسهام محٌب10381010

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 254/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالهام النشاط10381001

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌنة العدنان10381032ً

10/12/202208:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجحٌاة مومن10371055ً

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبشرى البودادي10371298

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌة ابرتق10371497ً

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالٌاس اسعٌد10371306

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجإٌمان البورج10381321ً

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمرٌم اٌت مبارك10371412

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسفٌان زعٌم10381087

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌاسٌن الم10381277ً

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء بوصرندال10371349

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌمان رشدي10371250

10/12/202209:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجابتسام قبس10381194ً

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة اإلبراهٌم10371014ً

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب اشنٌتفة10371185

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسهٌلة بطال10371300ً

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجشٌماء الهرمودي10381260

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجامٌمة عالم10371039

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجٌاسٌن بوٌة10371384

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسمٌر التٌس10371433ً

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 255/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء الشحرار10381279

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌن مامون10371482

10/12/202210:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهناء بوٌد10371125

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكوثر ولوف10371278ً

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجمٌنة رح10381324ً

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة شباب10381254

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌمة بعلى10141099

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجزٌنب الطور10141229

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجؼزالن رشدي10141008

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌوب نسٌم10141007ً

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجكرٌمة أٌت الراٌس10141096

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجاٌوب الرمسال10141030ً

10/12/202212:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجبهٌجة الرودان10141208ً

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌنة الخٌاط10141032ً

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوججمال الورض10141169ً

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجأمٌن بنباعوش10141028

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسعاد الؽمان10141042

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجالمهدي نٌتال10141174ً

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجنسرٌن البوعٌس10141002ً

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجسلمى بونوة10141051

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 256/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجهاجر امحراش10141010

10/12/202213:00الجدٌدة- ثانوٌة أبً شعٌب الدكالً التأهٌلٌة الجدٌدةاالبتدائً مزدوجخدٌجة النفناف10141081ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجإٌمان بولٌد10301099

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجخدٌجة جوال10301039

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجنعمة خالد10301110

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجالهام بوتاج10301011

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجفدوى ابوٌكٌر10301034

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجٌسرى دبوز10301007

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجعزٌز اٌت بها10301030

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجاٌة فتاح10301135

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجحسناء مودن10301061

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب قسوم10301101ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌن كالم10301109

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجأنس زلبان10301021

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجإٌمان بلقاض10301032ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة الزهراء العٌوش10501211ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسعٌدة سوي10501199

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسهام أٌت السوس10501149ً

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجنجاة المهتدي10501077

10/12/202208:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجحنان بن طٌشة10501190

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 257/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجنزهة اتقورت10501200

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسعاد الشكري10501071

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجبشرى الؽازي10501208

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة بنحفو10501061

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسكٌنة بوحاج10501062

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجسفٌان عالط10501195

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجحجٌبة مفهوم10501142

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجمرٌم امقران10501124

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجحلٌمة شٌخ10501189

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجزٌنب المسبل10501056

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجفردوس الخنتاش10501019

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجاسماعٌل بوعزة10501130

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجؼزالن كاوي10501123

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجماجدولٌن العواد10501014

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجهاجر سوٌن10501080

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجأمٌمة موردي10501198

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجإلهام إدرٌس10501242ً

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجفاطمة أٌت عمر10501058

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجخولة امعٌط10501185

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجكوثر دلٌل10501203

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 258/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

10/12/202211:00ببنسلٌمان-  الفرع اإلقلٌمً للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بنسلٌماناالبتدائً مزدوجكوثر المطار10501184

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة فضول11471015

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةلحو تاق11471022ً

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةملٌكة اجبور11471030

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌوسؾ بوٌشداسن11471050

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة عزوز11471057

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحفٌظة أبرقوي11471083

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد احبري11471087

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةباسو حمادي11471090

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعبد الحمٌد نواري11471095

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالخاضر حنبل11471002ً

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌوسؾ بوهراوة11471006

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعبدالجلٌل بوٌزوران11471018

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعمر مسطو11471021

08/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةنور الدٌن اٌت احدو11471033

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاسٌة اٌت علً احمد11471035

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاٌت احمد رشٌد11471038

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحكٌمة اهناش11471040

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةجمال أجبل11471046ً

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةخدوشً عبد الحكٌم11471056

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 259/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحكٌمة مسطو11471091

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة بركوش11471093

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةامٌمة اقشوش11471101

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحٌظة قال11471103

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحفٌظة سهٌل11471112

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةخدٌجة الهادي11471045

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةبناصر اوره11471078ً

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةخالد اعبوش11471085

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةنادٌة اكرور11471108

09/12/202208:00مدرسة األمٌرة اللة حسناء اإلبتدائٌةبنسلٌمان: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالحسٌن إماسن11471118

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسناء اٌت كرموش11471020

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمراد فوتوح11471064ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةوداد اروش11471067

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد أزروؾ11471075

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةبسمة احرشاو11471080

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمٌنة اوبٌا11471086

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالحسٌن اتلاير11471094

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاٌوب زهوات11471113ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمبارك اوعٌا11471053

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسعٌدة فقراوي11471061

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 260/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد أكوجٌل11471065

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةابراهٌم والعرب11471076ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمرٌم ناج11471077ً

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةأحمد أوخٌرى11471005

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسعٌدة تواكٌل11471007

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد مدي11471009

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةرشٌد زفٌن11471012

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسعٌد امستكر11471028

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسعٌد اوكهو11471042

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعمر خردزي11471043

08/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاسماعٌل اعدو11471044

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحسن وباعسو11471047

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌوسؾ الخرؾ11471049

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاٌوب ناصر الدٌن11471069

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةجمال البحاٌري11471073

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةنورالدٌن أمحداش11471082

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةإبراهٌم شابو11471084

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةنادٌة الزرق11471092

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعائشة اوعس11471100ً

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةلحسٌن سفرت11471106

المحدد الموعد قبل ساعة الوطنٌة بالبطاقة مصحوبٌن االمتحان مركز إلى الحضور الشفوٌة لالختبارات المدعوٌن المترشحٌن و المترشحات على ٌجب 261/263 جماعً إستدعاء بمثابة االعالن هذا ٌعتبر



الجهة

التوقٌتالتارٌخالشفوي االختبار إجراء مركزالشفوي اإلجراء  مدٌرٌةالتخصصالكامل اإلسماإلمتحان رقم

2022دورة نونبر 

سطات-   البٌضاء الدار

الئحة المترشحات والمترشحين الناجحين في االختبارات الكتابية لمباراة توظيف األطر النظامية لألكاديمية 

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد بن عدي11471110

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالحسٌن اخدوش11471111

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة اوطٌر11471120

09/12/202208:30الثانوٌة التأهٌلٌة ابو حٌان التوحٌديالنواصر: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةلحسن شهبون11471122

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالمختار امكرا11471014
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد بوركبة11471041
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةابراهٌم اٌدهمو11471019
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالمهدي اوبرار11471037
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌونس بوؼالل11471048
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعمر اتكنٌا11471109
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌوسؾ فاتح11471058
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 08/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعبد الرحٌم بوجرة11471068
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد الطاهري11471004
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعماد زراٌب11471063ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالزهرة سموك11471003ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةرشٌد شالو11471008
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالحسٌن اد لحسن11471010
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة بومسعود11471013
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 09/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةاجمٌعة ادمبارك11471025
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةٌونس الؽرباوي11471027
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 10/12/2022
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سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعلً واعجال11471036
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة هرواش11471052
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةلحسن العٌدي11471055
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةفاطمة اٌت ابا11471072
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةلٌلى اكفٌن11471097
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 10/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةولٌد المدن11471116
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعبد اللطٌؾ المتوكل11471119
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةعبد المنعٌم بولمال11471127
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمصطفى بولعالم11471054
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةحسن اٌت بها11471102
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 13الساعة  12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةالعربً اكفال11471024
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 14الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةإكرام بوسرو11471079
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 15الساعة 12/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةخدٌجة بولودن11471107
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 08الساعة 13/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةسعٌد ٌكو11471001
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د20 و 09الساعة 13/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةمحمد واح11471034ً
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د10 و 10الساعة 13/12/2022

سطات: إقلٌماالبتدائً  األمازٌؽٌةكلثوم أوالمحجوب11471096
حً )الفرع اإلقلٌمً بسطات للمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن

(الفرح
 د30 و 12الساعة  13/12/2022
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