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س33251118 سي امح ت س ـايل اً س اً امتؾَات22/02/1997ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ؽ33241294 ن انف امتؾَات08/12/1999 أ مي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ي33241073 ضوا س اً امتؾَات12/11/1994 ُي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

امتؾَات01/03/1994 ًَىل مٌري33231068 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

غ33231050 صا امتؾَات13/12/1993 رضوان اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ُب33241002 ني رث س امتؾَات24/12/1992 اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

س33241065 و َل امتؾَات30/08/1994اابح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

س33231114 امتؾَات03/02/1995أ ابر َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ِية33251186 ي أ م مي صاُ امتؾَات20/09/1999اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

مية33241150 ة أ م صن امتؾَات02/08/1996أ ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

س33241133 ب رص َ عاً ن اً امتؾَات11/02/1996اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

وب33231069 اوي اً امتؾَات02/03/1994اهب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

يون سـاد33241217 و احل امتؾَات14/11/1997أ ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ِام33231028 و ًَر اً امتؾَات09/07/1993اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

زبُب ُضام33241188 واً امتؾَات02/05/1997اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

س33231051 ودرار َل امتؾَات17/12/1993اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

س33251161 ة َل وسالم امتؾَات10/07/1998اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

وفصاس ًىبرية33251083 امتؾَات12/12/1995اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

س33241166 واس َل وه امتؾَات09/12/1996أ ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ربين حس ياء33231081 امتؾَات04/06/1994اث سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ور33251099 َالل أ ه امتؾَات03/08/1996احج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

سي فذَحة33231235 امتؾَات27/04/1997اج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ًب33231056 يب ًز ـاً امتؾَات02/01/1994اج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ص33231183 وث ِار ه امتؾَات01/05/1996أ ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ن برشى33231252 عاٍ امتؾَات25/08/1997اح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

َا33231076 ن دوه عاٍ امتؾَات12/04/1994اح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

اء33241189 عَب وف امتؾَات10/05/1997اح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ٌليم مسَة33241009 امتؾَات03/03/1993اح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

َـة33241229 ِا رب امتؾَات02/02/1998اح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

س33231004 و َل ٌاف امتؾَات01/01/1993اد سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ء33231173 صا ُز مة اً اظ وان ف امتؾَات06/02/1996اد سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

س مََىة33231239 امتؾَات11/05/1997ادامح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

مية33231112 م ام ًص امتؾَات26/01/1995ادب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

سجية33241324 امتؾَات06/11/2000اراوي ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ق33241327 صزا ساً راوي ؾب امتؾَات25/12/2000اإ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

وسف33241285 امتؾَات10/08/1999اراوي ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

س33241024 و رص َ امتؾَات27/06/1993أ رح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

عام33241047 امتؾَات12/04/1994اريح ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

وسف33241005 ن ً امتؾَات26/01/1993ارزاٍ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ء33241143 صا ُز مة اً اظ يس ف امتؾَات21/05/1996اروٌ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ء33241162 صا ُز مة اً اظ ايم ف امتؾَات19/11/1996أ زم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ييب33241030 س اً ىغ ؾب امتؾَات24/09/1993أ زى سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ني33241017 س امتؾَات15/04/1993اس خُذو اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ن حس ياء33251209 امتؾَات28/06/2000امس سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ز33231268 ـٍز س اً س ؾب صاًر امتؾَات09/01/1998أ  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ري33241053 صـَب مس امتؾَات16/06/1994ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ء33241044 صا ُز مةاً اظ صلوق ف امتؾَات18/03/1994ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ص33231182 وث صَـون ه امتؾَات22/04/1996ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ال33241021 َـة أ م امتؾَات09/06/1993امش سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 
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وب33231206 صًيت اً امتؾَات05/10/1996ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

د33251221 ظَاد مصا امتؾَات15/12/2000أ  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ني33231055 س ف اي امتؾَات01/01/1994ارضً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ًل هـمية33231254 امتؾَات08/09/1997أ جع سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ص33251192 اج صاب ُ امتؾَات01/12/1999اؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

س33231158 وو صاب ً امتؾَات19/10/1995اؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ق33251156 صزا س اً ن ؾب صاب ؾ امتؾَات23/04/1998اإ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

س33241042 ور َل امتؾَات26/02/1994اق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س33251018 صالك محَ امتؾَات18/06/1993أ ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ة33251181 امض صالك ف امتؾَات09/06/1999اف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

اء33231234 ِف رج امتؾَات21/04/1997اف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

وح33251150 سمي ه امتؾَات23/03/1998أ ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ٌة33231347 لا ءام ًو امتؾَات29/08/1999اك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

سهللا33231355 ضَغ ؾب امتؾَات10/12/1999أ و سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

يان مسرية33241152 ن امتؾَات11/08/1996اإ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

يَون سىِية33231221 امتؾَات30/01/1997ان سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

س33251220 َغ ُي امتؾَات27/11/2000الاب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ني33251144 يس ام امتؾَات14/02/1998الادٌر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

سجية33231162 يس ذ امتؾَات31/10/1995الإدٌر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

يس وس مية33241233 امتؾَات08/03/1998الادٌر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ي فصح33251009 ح امتؾَات27/02/1993الاو سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ء33241084 صاي ني زه امتؾَات22/01/1995ال م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ن33231167 بادرة ظالح ازلٍ امتؾَات08/12/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

بادرة ًَىل33251133 امتؾَات16/08/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ة33241247 ُز بار ى امتؾَات05/07/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

بخول فذَحة33231304 امتؾَات25/08/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

اة33231020 ربك جن امتؾَات22/05/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

َمية33231165 رباكوي ح امتؾَات28/11/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

رباكوي ُضام33231133 امتؾَات14/06/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س33241135 ة سـَ ربن امتؾَات23/02/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ًب33231352 ربودي ًز امتؾَات16/10/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

سجية33241095 وي ذ زًب امتؾَات22/04/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ان33241334 بضريي امي امتؾَات30/03/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ـصيب33231030 برصي اً امتؾَات15/07/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

امثن33241089 بعاش ؾ امتؾَات10/03/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

لين33241316 س اً سادي ؾب بل امتؾَات15/09/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

وسف33241077 سادي ً بل امتؾَات08/01/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ق33231396 اً س اخل بىصاوي ؾب امتؾَات09/09/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ف33231005 وس بىوش ً امتؾَات24/01/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ين محزة33251208 بوحس  امتؾَات31/05/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

س33231269 بوحسُين سـَ امتؾَات12/01/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

سة33231226 سي سـَ بوزً امتؾَات25/02/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

د33241032 وا بوين ج امتؾَات25/09/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ايل حٌان33251154 بُو امتؾَات15/04/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ز33231078 ٍز خَويت ؾ امتؾَات10/05/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

د33231256 خويب مصا امتؾَات15/09/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

خويم حفِؼة33241272 امتؾَات08/02/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ول حمسن33251121 خًو امتؾَات14/03/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ِية33231046 صادي ام امتؾَات03/11/1993اجل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ
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صمي33251143 سي ه ًص امتؾَات10/02/1998اجل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

زويل بالل33251054 امتؾَات29/09/1994اجل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

صحمي33231217 ساً صي ؾب ٍز امتؾَات01/01/1997اجل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

َويل ظالح33251045 امتؾَات03/07/1994اجل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ـاوي ُضام33241097 امتؾَات04/05/1995ادل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

سن33231335 ايج احل امتؾَات10/04/1999احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

اد حس ياء33231022 امتؾَات29/05/1993احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ى33251147 ععف ي امل افؼ امتؾَات26/02/1998احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ن33231345 بيش امي امتؾَات09/08/1999احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

ن33241107 بيش ورسٍ امتؾَات25/07/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ني33241245 جايم أ م امتؾَات22/06/1998احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

زة33251166 ٍز ساد ؾ امتؾَات02/09/1998احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

رية33231147 ي ُز ف سً امتؾَات21/08/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

سجية33231311 زي ذ ٍص امتؾَات19/10/1998احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

م33231144 صا ه ي اإ ل ًص امتؾَات15/08/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ين مسَحة33241055 امتؾَات28/06/1994احلس  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

صحمي33251001 ساً سوين ؾب امتؾَات01/12/1992احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

س33241122 رصي رص َ امتؾَات12/12/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

سي33251076 عَين هم امتؾَات29/07/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

اب33241134 ُو ساً ي ؾب َمي امتؾَات14/02/1996احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ٌلل33241038 ي ن َمي امتؾَات20/01/1994احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

مي33241302 صاُ اين اب امتؾَات03/03/2000اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

اميء33231186 ساوي اًض  امتؾَات09/05/1996اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

زل33231136 ا ساوي ذ امتؾَات01/07/1995اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ري33231063 ساوي مس امتؾَات26/01/1994اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

امثن33231207 ساوي ؾ امتؾَات07/10/1996اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

وسف33231009 صاوي ً امتؾَات24/02/1993اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

سي سـاد33231319 َ امتؾَات11/12/1998اذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

ياين صـَب33231364 امتؾَات29/01/2000احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

سجية33231161 َاين ذ امتؾَات23/10/1995احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ي33241309 َاين هبِ امتؾَات01/05/2000احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

َمية33231082 ريش ح امتؾَات19/06/1994احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

سي33231089 ِ ي امل َ امتؾَات21/08/1994احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ضريي ًبىن33231303 امتؾَات15/08/1998اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

صمي33231097 عايب ه امتؾَات17/10/1994اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ف33241291 وس عايب ً امتؾَات03/11/1999اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ص33241079 ًََل مع امتؾَات15/01/1995اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

يش ٌرسى33231367 َُ امتؾَات15/03/2000ارل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

وسف33241256 يش ً َُ امتؾَات05/10/1998ارل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

ني33231159 و أ م امتؾَات20/10/1995اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

رية33251172 َاط ُز امتؾَات06/11/1998اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ي ملَاء33241244 َاظ امتؾَات04/06/1998اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

بار33251089 س اجل ري ؾب امتؾَات28/03/1996اخل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

ن33251048 زل امتؾَات24/07/1994ازلايب ق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

َمية33251017 َاين ح امتؾَات17/06/1993ازلب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ني33241039 س اوي اي امتؾَات27/01/1994ازلح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ل33231378 اد ٌلين ؿ امتؾَات20/06/2000ازلح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

لين33251011 س اً ٌلين ؾب امتؾَات15/03/1993ازلح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

صفِؽ33241093 ساً امتؾَات25/03/1995ازلراز ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً
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ي33241175 ََ وش ذ امتؾَات07/01/1997ازلًر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

س33231098 وش َل امتؾَات18/10/1994ازلًر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ري33231398 سي ُز امتؾَات15/10/2001ازلواح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ِام33241290 امتؾَات31/10/1999ازلايين اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ص33251020 امتؾَات15/07/1993ازلايين مع سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ياري سِام33251119 امتؾَات02/03/1997ازلً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

خعار33241257 صايض اه امتؾَات08/10/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

عام33241187 صايض ؾ امتؾَات16/04/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

صايم وظال33231360 امتؾَات09/01/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

صاوي حسن33241206 امتؾَات05/08/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

مية33231293 ي أ م صبَـ امتؾَات09/07/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ص33241060 وث ي ه صبَـ امتؾَات19/07/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

صحِيب حسًِة33241127 امتؾَات11/01/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ر33231077 وا صحِوي أ ه امتؾَات26/04/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

زل33231197 ا ن ذ صزٍ امتؾَات31/07/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

س33251055 سي َل صص َ امتؾَات26/10/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

َا33231331 يب ده صظ امتؾَات05/03/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

اة33231262 ي جن اؾ صف امتؾَات19/12/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

صفِق ملَاء33231195 امتؾَات23/07/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

وب33241046 ويب اً صه امتؾَات29/03/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ني33241280 س صمش اي امتؾَات21/06/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

صو ًعَفة33241115 امتؾَات25/09/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

س33231041 َ ساجمل صايين ؾب امتؾَات11/10/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

اين سـاد33251145 صحي امتؾَات17/02/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

صمي33241337 صحية م امتؾَات15/06/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

وب33251163 زايه أ ً امتؾَات01/08/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

زرادي ؾخَلة33241311 امتؾَات17/05/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

لين33241299 ساً زردي ؾب امتؾَات06/01/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

س33231107 زروايل رص َ امتؾَات29/12/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

وب33231372 مي أ ً زؾ امتؾَات01/05/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

س33241086 مي رص َ زؾ امتؾَات20/02/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

اري حىمية33231075 زك امتؾَات04/04/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

صاوي س ياء33251128 ُز امتؾَات06/07/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

د33241015 ي مصا زواق امتؾَات01/04/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

س33251077 َ ساجمل ري ؾب زوب امتؾَات23/08/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

س33241132 وو ري ً زوب امتؾَات06/02/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

مي33241259 صاُ زايين اب امتؾَات12/10/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

س33251056 زايين ُي امتؾَات07/11/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

سة33231267 ن رص َ ٍز امتؾَات01/01/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

وفِق33231287 سايخ ث امتؾَات16/06/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

سجية33241218 ي ذ سامل امتؾَات15/11/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ل33241281 اد ساوي ؿ امتؾَات04/07/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

يس سٌلح33231045 ساٌ امتؾَات27/10/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

سٌلء33241140 ي أ  بع امتؾَات08/04/1996اًس  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

سالم33231062 ساً سي ؾب سج امتؾَات18/01/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

د33231233 وا سحمودي ج امتؾَات20/04/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ني33231306 س سراوي اي س امتؾَات02/09/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

س33251082 اين َل رسح امتؾَات19/10/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

امثن33231346 رسداوي ؾ امتؾَات20/08/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ
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ساين مٌال33251185 سـ امتؾَات15/09/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

س33241072 سي َل سـ امتؾَات11/11/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

س33241008 سىوري َل امتؾَات01/03/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ًل محزة33241263 سٌلُ امتؾَات04/11/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ة33231394 صمي سمَين ه امتؾَات22/06/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

وسف33241058 ًل ً ضادً امتؾَات06/07/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

صمي33241173 خويك م امتؾَات01/01/1997اًض  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ًب33241185 ضدِوي ًز امتؾَات08/04/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ٌلد33241258 ضدِوي ؾ امتؾَات10/10/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

ي33251029 ََ اوي ذ رشك امتؾَات06/11/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ى33251086 ورش وين ب رشك امتؾَات15/02/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

مي33251043 صاُ ة اب اج وح رشيك ب امتؾَات29/06/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

د33231054 ضعَوي مصا امتؾَات01/01/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ي حس ياء33241202 ضـضاؾ امتؾَات19/07/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

سجية33231281 ضلريي ذ امتؾَات21/04/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ضىصاوي سىِية33251094 امتؾَات22/06/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

ضِيب صفِق33231180 امتؾَات02/04/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ى33241304 اين سَم ضُو امتؾَات20/03/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

يايف33241057 ضُيب احل امتؾَات06/07/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ـصيب33231142 يب اً عاح امتؾَات27/07/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

س33231072 عادق َل امتؾَات10/03/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

س33251008 عايف أ ان امتؾَات27/01/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

كل33241056 ا س امل ي ؾب عاحل امتؾَات05/07/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س33241090 َ س اجمل ي ؾب عاحل امتؾَات16/03/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ة33251012 سام سي أ  عام امتؾَات02/05/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ي مٌري33251201 عبح امتؾَات28/02/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

زل33251060 ا ق ذ سً ع امتؾَات09/02/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

صفِؽ33231329 ساً علَوري ؾب امتؾَات03/02/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

امثن33251107 عَحاوي ؾ امتؾَات26/11/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ة33241267 ضاوي اندً امتؾَات18/12/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ة33241128 صمي ف ه رضً امتؾَات17/01/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ي س ياء33251223 ضـف امتؾَات03/02/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ص33241319 اج ضـَف ُ امتؾَات06/10/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ان33241116 مي ضو اإ امتؾَات26/09/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ي ًبىن33251230 عابَـ امتؾَات04/09/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ب حٌان33231302 عاً امتؾَات09/08/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

ف33231006 وس ب ً عاً امتؾَات27/01/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ي نزنة33241286 عاًـ امتؾَات11/08/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

صي محزة33251064 عاُ امتؾَات18/03/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

صي سِام33241250 عاُ امتؾَات31/07/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

عاويس محزة33231321 امتؾَات30/12/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ي33231011 سٌلؾَ يش اإ عصاب امتؾَات11/03/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

س33251019 وو ي ً عَـ امتؾَات25/06/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

صي حس ياء33251066 عواُ امتؾَات13/04/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ي سفِان33241270 ف ؼًص امتؾَات03/01/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ن33241323 ـامريي امي امتؾَات01/11/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ي حس ياء33231137 ـاً امتؾَات03/07/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ي33241186 ََ ساجل ـبايس ؾب امتؾَات15/04/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ز33241126 ٍز سلوي ؾ ـب امتؾَات07/01/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً
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َـة33251090 سي رب ـب امتؾَات07/04/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

وب33231118 ـبويب أ ً امتؾَات15/02/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ن33231307 زازلٍ ـامثين ؾ امتؾَات12/09/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

صمي33231211 ـامثين م امتؾَات28/10/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

وب33251137 ي أ ً ـجم امتؾَات18/09/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

سمريي سِام33231129 ل سانين اً ـ امتؾَات30/05/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

شري مـاذ33231365 ـ امتؾَات06/02/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

وب33231138 ـصايق أ ً امتؾَات08/07/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ة33231238 ـصويش اندً امتؾَات09/05/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ء33231111 صا ُز مة اً اظ ـصويص ف امتؾَات03/01/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

سٌلء33251206 ـزاب أ  امتؾَات25/05/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

وسف33231350 ـزوزي ً امتؾَات16/09/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

ـساوي مََىة33231251 امتؾَات24/08/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ى33241151 ـرساوي مععف امتؾَات10/08/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

س33231154 ـرسي َل امتؾَات28/09/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ري33251132 ـسًل ُز امتؾَات15/07/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

سى33241329 ـىصي ُ امتؾَات15/01/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ف33241222 وس ـاليل ً امتؾَات01/01/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ـالوي سىِية33241293 امتؾَات29/11/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ـَمويس سىِية33241308 امتؾَات22/04/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ى33231025 ععف ـٌلمصة امل امتؾَات12/06/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

س33241098 ـمصاين َل امتؾَات07/05/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ِام33231179 ً ـمصي اإ امتؾَات27/03/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ال33231172 ـَايش ام امتؾَات06/02/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ني33231135 صم سي ى ـَ امتؾَات17/06/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

مة33241111 اظ ـُساوي ف امتؾَات08/09/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ة33231323 ور ـُساوي ه امتؾَات01/01/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

امثن33231105 لازي ؾ امتؾَات15/12/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

لفور33231260 س اً لايل ؾب امتؾَات01/12/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

سايم هـمية33231334 لج امتؾَات20/03/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

سي33231359 ِ لصابوي امل امتؾَات04/01/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

صمي33241181 لصيب م امتؾَات07/03/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ة33251051 ورً لاليس ث امتؾَات06/09/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ائضة33231027 ليايم ؿ امتؾَات02/07/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

وى33241287 لواب جن امتؾَات15/08/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ء33241110 صا ُز مة اً اظ ي ف فاحت امتؾَات19/08/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ي ملَة33251052 فاضَ امتؾَات10/09/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

فاين محزة33241114 امتؾَات21/09/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ىبري33231216 ساً فصايب ؾب امتؾَات01/01/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

فصارين جهيان33231145 امتؾَات20/08/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ِام33231289 ويك اً فصه امتؾَات25/06/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

33241105ٍ سالال ي ؾب ل فًز امتؾَات02/07/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ني33231290 فضًَل أ م امتؾَات28/06/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

فاكك مـاد33241266 امتؾَات12/12/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ن33231223 ورازلٍ فالوي ه امتؾَات01/02/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

فِاليل محزة33241260 امتؾَات17/10/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

فِاليل مبارك33241238 امتؾَات27/04/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

سٌلء33231187 ة ا لام امتؾَات15/05/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ني33241239 س ة اي لام امتؾَات02/05/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

6/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

لامئ ابهلل جنَب33231156 امتؾَات05/10/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

سوري ظفاء33241236 ل امتؾَات06/04/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

سٍصي برشى33241026 ل امتؾَات02/08/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

زل33241043 ا لصش ذ امتؾَات12/03/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

اق33251213 حس لعاوي اإ امتؾَات20/09/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

يـم33231258 سامل لسلا ؾب امتؾَات07/10/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

سجية33241138 لَيش ذ امتؾَات28/03/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

س33241235 ىبري َل امتؾَات27/03/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

صة33231040 ُز سمي اً ى امتؾَات09/10/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ز33231318 ـٍز ساً ىصاب ؾب امتؾَات06/12/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

ىصايت مسرية33241157 امتؾَات05/09/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

دسام33231286 ىصن اب امتؾَات14/06/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ن33231342 سا ىصواوي وج امتؾَات25/06/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

صمي33241262 سويل م ىٌ امتؾَات20/10/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

س33231272 ىِالين َل امتؾَات10/02/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ِية33231230 ايح أ م امتؾَات29/03/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ادح أ س َة33231185 امتؾَات06/05/1996امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

س سامل33251047 ايم َل امتؾَات18/07/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

يارص33251117 ساً سوب ؾب امتؾَات22/02/1997اجمل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

مة33231018 اظ جوب ف امتؾَات01/05/1993احمل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

وب33231370 جويب أ ً امتؾَات14/04/2000احمل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ي33231241 سٌلؾَ ط اإ صاب امتؾَات21/05/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ط سفِان33251129 صاب امتؾَات14/07/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

صمي33231178 ي م ع صاب امتؾَات16/03/1996امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ي33251093 سٌلؾَ ي ا صمح امتؾَات15/05/1996امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

سجية33231128 يش ذ صكُ امتؾَات30/05/1995امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

صمي33231106 ي م زهَع امتؾَات27/12/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ٍك33231344 ين سَِ ًز امتؾَات03/08/1999امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

ى33241248 ساوي مععف امتؾَات08/07/1998امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

سـودي محزة33241059 امتؾَات07/07/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س33241006 سـودي سـَ امتؾَات03/02/1993امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

وهَة33241297 عبايح م امتؾَات01/01/2000امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ب33251024 عاً ى اً ععف امتؾَات10/08/1993امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ي33241112 س احل عمودي ؾب امتؾَات15/09/1995امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

وب33241174 عصب اً امتؾَات06/01/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

سٌلء33231314 ـايش أ  امتؾَات07/11/1998امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

مي33231341 صاُ ـصويف اب امتؾَات12/05/1999امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

س33241156 ـعاوي َل امتؾَات28/08/1996امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ى33231102 ـَوم مععف امتؾَات10/11/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ًب33251190 ـزيي ًز امتؾَات27/11/1999امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

س33251155 ـزيي سـَ امتؾَات16/04/1998امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

س33251149 ـُش سـَ امتؾَات13/03/1998امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ىصمي33231053 س اً لاري ؾب امتؾَات01/01/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

سي33231242 ِ ي امل فض امتؾَات22/05/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ي33241320 سٌلؾَ اكوي ا امتؾَات08/10/2000امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

امثن33231194 اكوي ؾ امتؾَات22/07/1996امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ف33231067 وس اكوي ً امتؾَات20/02/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ِية33241071 َويك ام امتؾَات11/11/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

مة33231243 اظ ََاين ف امتؾَات31/05/1997امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ
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صمي33241020 ياين م امتؾَات05/06/1993امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

لفور33231083 س اً يعوري ؾب امتؾَات20/06/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

س حىمية33251005 ِ امتؾَات21/12/1992امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ة33241068 ور واق ه امتؾَات14/10/1994امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ىض33241025 صث ريي م امتؾَات10/07/1993امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ي سىِية33241277 ياحج امتؾَات21/05/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ى33251214 ورش يايج ب امتؾَات05/10/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

مة33231108 اظ يارص ف امتؾَات01/01/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

م33251176 صا ه يـويم اإ امتؾَات07/02/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

س33231110 يفُيس سـَ امتؾَات01/01/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

سجية33241253 يىصاوي ذ امتؾَات25/08/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

ي سىِية33231332 يوجي امتؾَات05/03/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

يَوة ًَىل33231320 امتؾَات21/12/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

سى33241148 ِايل ُ امتؾَات13/07/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ني33231001 س سوي اي ِ امتؾَات02/12/1992اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ضَة33231036 ساين را ِ امتؾَات15/09/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

سٌلء33241159 ون أ  ِزه امتؾَات11/10/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ًب33231250 ِوف ًز امتؾَات22/08/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

صمي33251075 ي م واؾ امتؾَات28/07/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ء33241224 صا ُز مة اً اظ وايل ف امتؾَات08/01/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

سي سومِة33241335 وح امتؾَات04/05/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ـايل33251071 س اً ودن ؾب امتؾَات28/05/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ي33241130 سٌلؾَ ي ا وردق امتؾَات27/01/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

صحمي33251127 ساً وردي ؾب امتؾَات10/06/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ؽ33241246 وهًَل ؾرساوي ودً امتؾَات04/07/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

ي33241255 سٌلؾَ ُسؽ اإ امتؾَات26/08/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

د33241014 وا َويب ج امتؾَات27/03/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

فِغ33241219 ساحل و ؾب اً امتؾَات20/11/1997ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ص هللا مِية33251165 امتؾَات09/08/1998ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

مي33231348 صاُ س اب ٌص امتؾَات09/09/1999ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

ي جهص33251203 ًز امتؾَات24/03/2000أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ي سٌلح33231376 ساُ امتؾَات01/06/2000ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ىن33251191 ضُش م امتؾَات28/11/1999أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

وب33251068 عال أ ً امتؾَات10/05/1995ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ـاصات حِاة33231316 امتؾَات25/11/1998ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

س33251197 ـصش َل امتؾَات25/01/2000أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ٍك33241317 ىون هنَ امتؾَات16/09/2000أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ٌلد33241087 اوش ؾ امتؾَات21/02/1995اهم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

وصال مسرية33241103 امتؾَات15/06/1995ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ي33251211 سٌلؾَ ي اإ وص م امتؾَات04/09/2000اإ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ي س ياء33251184 ِ امتؾَات18/08/1999أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

َية33251057 ي ايمس ِ امتؾَات30/11/1994ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

لاٍصي سَمية33241234 امتؾَات18/03/1998اه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

س33241182 واري أ و امتؾَات13/03/1997أ ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ني33231330 س صت احل ضوا امتؾَات06/02/1999اوج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

وب33231253 ي أ ً ِ امتؾَات30/08/1997أ وج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

فذاح33251080 س اً امتؾَات02/10/1995أ ويخ ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

و سامِة33231032 امتؾَات10/08/1993اورح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

سهللا33231371 س ؾب لائ امتؾَات19/04/2000أ ًو سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ
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زل33231007 ا مي ذ صاُ ت اب امتؾَات20/02/1993أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

َمية33251104 ت ازاكغ ح امتؾَات30/10/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

س ًَىل33231386 َ ت اجل امتؾَات19/12/2000أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ء33231282 صاي اج زه ت احل امتؾَات24/04/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ن33231213 ني رضوا س ت احل امتؾَات16/12/1996أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

صة33231397 وي ُز ت ارل امتؾَات29/09/2001اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ء33251212 صا ُز مة اً اظ ت ازلاكيل ف امتؾَات10/09/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

س33241328 َخ َل ت اًض  امتؾَات26/12/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ق33241307 س احل ب ؾب عاً ت اً امتؾَات20/04/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ز33231215 ـٍز س اً ـصايب ؾب ت اً امتؾَات25/12/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

ٌلد ًَىل33241163 فلري اح ت اً امتؾَات20/11/1996أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

سًـة33251039 ساين ب ت امل امتؾَات16/04/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ن33251035 ور ازلٍ اج ه ساين واحل ت امل امتؾَات05/01/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

وىس33251198 س م َ ت احم امتؾَات27/01/2000أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ء33241049 صا ُز مة اً اظ ار ف سج ت اه امتؾَات29/04/1994أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س سفِان33241237 ت ابمح امتؾَات15/04/1998أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

مي33231166 صاُ سن اب ت ابحل امتؾَات02/12/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ي33231070 ِاد س اً سو ؾب ت حب امتؾَات03/03/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ائضة33241296 م ؿ ًص ت ب امتؾَات22/12/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

صحمي33231010 س اً ت بالو ؾب امتؾَات02/03/1993اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

س33251036 وو وا ً ن مه ت ب امتؾَات14/01/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

س33231363 ت زالي َل امتؾَات28/01/2000اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

سن33231237 ن احل ت حساٍ امتؾَات01/05/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

صمي33231263 س م ت سـَ امتؾَات22/12/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ييب محزة33251022 س اً ت ؾب امتؾَات26/07/1993أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ء33231160 صا ُز مة اً اظ ييب ف س اً ت ؾب امتؾَات20/10/1995أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

سي محزة33241180 ت ؿ امتؾَات22/02/1997اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

لين33231146 س اً ص ؾب ت مع امتؾَات21/08/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ة33231071 ًص ًل م ي ؿ ت مع امتؾَات03/03/1994اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ت هـمية33241225 صاً ت ه امتؾَات11/01/1998اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ًل33231120 ت حلسن ؿ امتؾَات10/03/1995اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ن33241131 ز ازلٍ ال ؾ ا وؿ وح ت م امتؾَات31/01/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ق33231208 صزا س اً ت ٌضو ؾب امتؾَات14/10/1996اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

س33251081 وو ىن ً امتؾَات10/10/1995اٍ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

اب33251178 ويب رح امتؾَات15/03/1999اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

سة33231369 ة سـَ امتؾَات06/04/2000ابابه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

س33231168 امتؾَات26/12/1995ابات َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ي33231150 سٌلؾَ سو ا امتؾَات27/08/1995ابح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

زة33231240 ني ًـٍز س امتؾَات16/05/1997ابح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

س33241183 سُين َل امتؾَات15/03/1997ابح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

سي33231038 ِ امتؾَات26/09/1993ابرز امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

بُب سفِان33251122 امتؾَات19/03/1997ابحل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ف33231368 وس س ً لائ امتؾَات03/04/2000ابً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ًب33241275 ون ًز ام امتؾَات09/05/1999ابمل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

سٌلء33241288 كل أ  امتؾَات30/09/1999ابم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ة33231373 ورش ار ب امتؾَات07/05/2000حب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

امثن33251180 ار ؾ امتؾَات16/05/1999حب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

امتؾَات01/05/1995حبصي محزة33241096 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

امتؾَات07/12/2000خبََجة مِية33231383 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ
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مي33251037 صاُ سو اب امتؾَات07/02/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

وب33231361 ص اً امتؾَات14/01/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

سي33241310 ِ ت امل ًز امتؾَات15/05/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ف33241033 وس امتؾَات26/09/1993بسام ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

س33231034 واح س اً امتؾَات16/08/1993بسالم ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

عار جهص33231232 امتؾَات14/04/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

مة33231033 اظ امتؾَات12/08/1993بـسا ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ن33241160 ص رضوا امتؾَات29/10/1996بـرٍي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ء33241139 صا ُز مة اً اظ سا ف امتؾَات01/04/1996بل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

اكر سىِية33231249 امتؾَات22/08/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ف33231387 وس اكوي ً امتؾَات29/12/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

س33241215 امتؾَات26/10/1997بىصي َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

مي33231043 صاُ امتؾَات20/10/1993بىصمي اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ِية33241034 امتؾَات14/10/1993بىعَبة ام سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

امتؾَات15/03/1999بگاري حمسن33251177 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ة33231193 وه سمي م َز امتؾَات15/07/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

َررضة ًعَفة33231012 امتؾَات20/03/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

هل33231064 سالا َزريي ؾب امتؾَات30/01/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

وارث33231300 ساً سلي ؾب امتؾَات30/07/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

سحية33231390 س م َـاب امتؾَات16/02/2001ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ة33231088 ز مَِود َـٍز امتؾَات20/08/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ائضة33251061 َـعار ؿ امتؾَات18/02/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

َلَات فذَحة33251097 امتؾَات21/07/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

ء33251116 صا ُز مة اً اظ َلَيت ف امتؾَات14/02/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ن33251108 سا َفلري وج امتؾَات30/11/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

سجية33241200 اين ذ َمصج امتؾَات16/07/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

سجية33241088 سم ذ َمل امتؾَات02/03/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

زل33251074 ا َِربة ذ امتؾَات01/07/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

سجية33241333 ََِبة ذ امتؾَات27/02/2001ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

امتؾَات07/03/1998مبـصوف س ياء33241232 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ٍك33251105 يت هنَ ن أ د امتؾَات13/11/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

سجية33231175 اج ذ ن احل امتؾَات01/03/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ني33231312 س ة اي سً ًز ن اً امتؾَات23/10/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

عاع محزة33251139 ن اً امتؾَات03/11/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

صمي33231131 صاح م ن ام امتؾَات07/06/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

زل33251151 ا ن ابري ذ امتؾَات28/03/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

سجية33241036 ت ذ ن اتب امتؾَات01/12/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ة33231047 ًل اندً ن ح امتؾَات12/11/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

صوف اس َة33241325 ن د امتؾَات14/11/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

س33241019 ن دادا أ مح امتؾَات29/05/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ِام33251188 ً ب اإ ن صـاً امتؾَات15/10/1999ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ري33231174 ن ؾبو ُز امتؾَات14/02/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

صمي33241230 ىو م ن ؾ امتؾَات06/02/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ف33251174 وس امتؾَات29/12/1998بيان ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

امتؾَات04/02/1996بيجار سفِان33251084 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

اء33251044 ان رج سح امتؾَات29/06/1994بي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

س33241081 واح س اً س ؾب امتؾَات22/01/1995بزناً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

سي ص اميء33231296 امتؾَات17/07/1998بزنراً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ف33231091 َعَ ساٌ س ؾب امتؾَات05/09/1994بزًن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ
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ز33231313 ٍز امتؾَات05/11/1998بًسـود ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

س33241022 امتؾَات16/06/1993بًسٌَلن َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ء33241214 صا ُز مة اً اظ امتؾَات25/10/1997بًرشيق ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

امتؾَات14/06/1995بًض َخ حس ياء33251072 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

س33231132 صسول رص َ س اً امتؾَات08/06/1995بيـب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

امتؾَات27/12/1996بيـَو ًَىل33241170 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ي33231092 سٌلؾَ امتؾَات15/09/1994بيلامس ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ىصمي33241254 س اً امتؾَات26/08/1998بيلصد ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

رض حس ياء33251141 امتؾَات08/12/1997بيَر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ي33241037 سي فِع امتؾَات13/12/1993بيَـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

امتؾَات08/10/2000بيور حٌان33251215 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ني33241198 امتؾَات14/07/1997بيورك أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ىبري33251016 ساً امتؾَات15/06/1993بيورك ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

س33241074 سي َل امتؾَات23/11/1994بيوًَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ن33241303 زل امتؾَات04/03/2000بيون ق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

امتؾَات12/07/1995بيوى مِية33231139 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ًب33241100 ا ًز امتؾَات22/05/1995هب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ـايل33231301 س اً امتؾَات05/08/1998هبجاوي ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

صمي33251164 سي م امتؾَات02/08/1998هب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ى33231222 ععف َول امل امتؾَات31/01/1997هب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ن ًعَفة33231177 صوٍ واً امتؾَات15/03/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

دسام33241196 ي اب ف ـًز ـُش اً واً امتؾَات05/07/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

سًـة33231157 زارت ب وح امتؾَات12/10/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

وجسًت أ رشف33231079 امتؾَات27/05/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

وب33231153 ؽ أ ً ام وج امتؾَات23/09/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

سجية33231389 ني ذ وحس امتؾَات14/01/2001ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ن33231279 وحفصة رضوا امتؾَات02/04/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

صمي33231003 غ م ًص ود امتؾَات17/12/1992ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ِة حس ية33241339 وروح امتؾَات08/11/2001ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

وسف33241204 وري ً امتؾَات21/07/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ًب33231399 ار ًز وزك امتؾَات07/03/2002ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

بو حلسن33251111 وزه امتؾَات01/01/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ص33251169 وزاين ظاب امتؾَات22/10/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ي33231224 وزاين هبِ امتؾَات19/02/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

س33251010 وو ت ً وزً امتؾَات08/03/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

سان33241013 ح وسَـت اإ امتؾَات18/03/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

زة33251032 ٍز ط ؾ ورشً امتؾَات15/12/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ضرية33241282 ىة ه ورضٍ امتؾَات13/07/1999ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

س33231073 وضري سـَ امتؾَات10/03/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ى33231400 ب سَم اً وظ امتؾَات03/08/2002ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ي33251028 ص هبِ اُ وظ امتؾَات26/10/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ن33231049 زل سيل ق وؾب امتؾَات24/11/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

صة33231379 وؾبُس ُز امتؾَات21/06/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

سس محزة33241199 وؿ امتؾَات14/07/1997ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ن33251046 ة ظالح ازلٍ ٌلم وؾ امتؾَات13/07/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ق33241249 صزا ساً وؾيان ؾب امتؾَات27/07/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

وسف33241318 وؾيوة ً امتؾَات21/09/2000ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ري33231210 وؾَاد زوُ امتؾَات26/10/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

وؾَاش ُيَة33241136 امتؾَات26/02/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً
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يـم33241137 سامل وكَول ؾب امتؾَات07/03/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

وكَمية ُضام33231017 امتؾَات05/04/1993ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ن33231297 ن أ مي ٍص وك امتؾَات24/07/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ٍك33241067 واكس مجَ امتؾَات17/09/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

واكس حىمية33251096 امتؾَات10/07/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

سى33231057 واكل ُ امتؾَات03/01/1994ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

س33231308 س أ و ٌص وه امتؾَات17/09/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

ووـَبات ُضام33251004 امتؾَات14/12/1992ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ل33241261 اد وًَف ؿ امتؾَات20/10/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ة33231283 ة اجي اًر وم امتؾَات15/05/1998ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

س33241269 صوان َل وم امتؾَات03/01/1999ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

زود حس ية33241101 وم امتؾَات13/06/1995ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ومَحة محزة33251193 امتؾَات14/12/1999ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

س ُضام33241169 سً ُو امتؾَات25/12/1996ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

سجية33231343 ش ذ ٌو امتؾَات29/06/1999ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

س33251228 ات أ مح وهي امتؾَات30/07/2001ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

س33251113 امتؾَات01/02/1997بُبة محَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ء33231218 صا ُز مة اً اظ ت ف امتؾَات01/01/1997اتب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

س33231228 امتؾَات10/03/1997جتيُت ادٌر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

س33251015 ًك امح ٍص امتؾَات13/06/1993ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

سة33231310 امتؾَات10/10/1998ثلار سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

صحمي33251182 س اً ن ؾب ي ازلٍ امتؾَات08/07/1999ثل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ي33251026 ََ س اجل وفِق ؾب امتؾَات18/09/1993ث سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ر33251058 لاد س اً ساغ ؾب امتؾَات01/01/1995ثَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

صة33231199 ادي زاُ امتؾَات09/08/1996ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ؼرية33241120 ادي ه امتؾَات08/12/1995ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

امثن33241340 وق ؾ اً امتؾَات22/01/2002ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

صمي33241050 امتؾَات17/05/1994جباح م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ن33251079 سو ظالح ازلٍ امتؾَات10/09/1995ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

سجية33251065 سايين ذ امتؾَات08/04/1995ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

اكل33231189 س امل امتؾَات02/06/1996جٌلل ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

سل سِام33231184 امتؾَات02/05/1996جٌ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

س33231058 امتؾَات03/01/1994حزب َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

سى33241332 امتؾَات07/02/2001حبَب هللا ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ني33231021 س امتؾَات28/05/1993حبَب اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ًب33231362 امتؾَات26/01/2000حبَيب ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ال33241035 ويب ام امتؾَات18/10/1993جح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

سوى33241194 ي ف امتؾَات19/06/1997جح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

سود مٌري33241001 امتؾَات10/12/1992ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

امتؾَات24/10/1994حصيش سارة33241069 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

امتؾَات18/10/2000حصاكت ص اميء33241321 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ة33231294 ور امتؾَات11/07/1998حصاكت ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

اة33231337 ف جن امتؾَات01/05/1999حًص سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

س33231266 امتؾَات01/01/1998حسان َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

سجية33241240 ين ذ امتؾَات17/05/1998حس  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ني33251159 س امتؾَات20/05/1998حسون احل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ق33231264 اً ساخل امتؾَات23/12/1997حسون ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ف33241201 وس رضاين ً امتؾَات17/07/1997ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

امتؾَات20/11/1999حفعاوي نزنة33241292 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً
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ة33241242 امتؾَات30/05/1998حفيص اندً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

ة33231093 ورً مك ح امتؾَات24/09/1994ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

وصـَب33231155 ََيب ب امتؾَات01/10/1995ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

وصـَب33231229 امتؾَات24/03/1997حٌلدة ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ِية33231099 ة أ م امتؾَات19/10/1994حٌلم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

د33251153 ة مصا امتؾَات04/04/1998حٌلم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ين سفِان33241029 امتؾَات16/09/1993حٌلً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

سي ظفِة33241314 امتؾَات08/09/2000مح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

س33251136 امتؾَات14/09/1997محزة َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ور سارة33251050 امتؾَات21/08/1994مح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ل33241051 اد ويم ؿ امتؾَات20/05/1994مح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س33231031 ي ُي امتؾَات04/08/1993حِح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

سوى33251123 س ف امتؾَات04/04/1997حِ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ِة33231356 ساد رك امتؾَات23/12/1999حِ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

سجية33251170 امتؾَات23/10/1998حُس ين ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

د33241191 وا ش ج امتؾَات02/06/1997حمي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ًب33231395 امتؾَات05/07/2001حميودي ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

33231196ٍ سالإل ايل ؾب امتؾَات30/07/1996ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

امتؾَات02/07/1996دبايب حس ياء33241146 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

سجية33231202 امتؾَات11/09/1996دبري ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

ف33241085 وس صوش ً امتؾَات16/02/1995د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

سجية33231324 بش ذ ًص امتؾَات14/01/1999د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ة33231151 ُز بش ى ًص امتؾَات05/09/1995د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

امتؾَات01/01/1995دعار حٌان33251059 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ء33251025 صاي امتؾَات19/08/1993ذالد زه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ني33251130 ي أ م َف امتؾَات15/07/1997ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ي بالل33231374 َف امتؾَات15/05/2000ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ٌلل33241007 َوق ن امتؾَات04/02/1993ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ًب33231285 ة ًز واج امتؾَات31/05/1998د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

صمي33231255 ويب م امتؾَات15/09/1997د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

وى33231385 ودي جن امتؾَات17/12/2000د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ف33241210 وس امتؾَات04/09/1997دِاري ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

سٌلء33231284 امتؾَات29/05/1998ذريات ا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

وٌك33251183 امتؾَات02/08/1999ذريي د سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

س33231037 امتؾَات21/09/1993دادى َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ي مِية33231023 امتؾَات03/06/1993دامع سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

امتؾَات22/11/1997دابب مسـود33251140 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

س33231141 ين َل امتؾَات22/07/1995دح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ىبرية33231126 وش اً امتؾَات15/05/1995دًر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س33231008 ايق سـَ امتؾَات21/02/1993دك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ر33231351 وا ي اه َ امتؾَات25/09/1999دً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

َا33251175 ي ده َ امتؾَات14/01/1999دً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ة33231322 وزً ايب ف امتؾَات01/01/1999دُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

باوي ؾخَلة33231245 امتؾَات27/07/1997دُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

َا33231292 يش ده امتؾَات01/07/1998دُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

امثن33231220 رص ؾ ي امتؾَات25/01/1997دواً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

سجية33241061 ياوي ذ امتؾَات10/08/1994دً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ان33241102 ق امي امتؾَات14/06/1995راف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

امتؾَات16/10/2000رايق سَمية33251217 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً
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ؽ هـمية33251085 امتؾَات14/02/1996راو سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

وب33231273 وان أ ً امتؾَات12/02/1998رج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

مي سومِة33251196 امتؾَات19/01/2000رح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

لين33231002 س اً ِوي ؾب امتؾَات15/12/1992رح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

زس33231100 ي اي امتؾَات04/11/1994ردً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

س33251087 ِؽ رص َ امتؾَات24/02/1996رف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

س33241129 عم ساً اس ؾب امتؾَات20/01/1996رك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ة33251101 صمي امتؾَات08/09/1996راكد ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ضان اس َة33231059 امتؾَات04/01/1994رم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

ي33231104 ِاد ساً ضان ؾب امتؾَات10/12/1994رم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

امتؾَات15/06/1997رواح مسرية33241192 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

د33231113 امتؾَات27/01/1995روادي ودا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

صة33231333 زوُ امتؾَات11/03/1999رويم اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ن33231086 سا امتؾَات20/07/1994زادي وج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

صمي33251204 ص م امتؾَات25/03/2000زاُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

يـم33251112 س امل س ؾب امتؾَات19/01/1997زائ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

زل33251023 ا ون ذ امتؾَات07/08/1993زره سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

امتؾَات19/11/1998زرويق مسرية33241264 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ي33231094 ََ ق ذ امتؾَات24/09/1994زرً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

صمي33231274 فص ه امتؾَات21/02/1998زؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

صمي33231169 امتؾَات01/01/1996زاكر م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

صاين س ياء33241154 امتؾَات13/08/1996زه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

وسف33231148 صاوي ً امتؾَات22/08/1995زه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

صحٌلن33251168 ساً اوي ؾب امتؾَات08/09/1998زم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

اء33251033 اري رج امتؾَات20/12/1993ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

س33241016 اري رص َ امتؾَات15/04/1993ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ـؼمي33241271 ساً ًل ؾب امتؾَات21/01/1999ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ريي محزة33231026 امتؾَات21/06/1993ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

مي33251205 امتؾَات06/04/2000زواق وس  سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

س33231325 س َل امتؾَات14/01/1999ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ء33241161 صا ُز مة اً اظ سان ف امتؾَات07/11/1996ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

س33241153 ن َل امتؾَات12/08/1996ٍز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

اظية33231244 يون ف امتؾَات06/06/1997ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

س33241283 ان سـَ امتؾَات25/07/1999زسح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

امتؾَات02/01/2000زسور س ياء33241298 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ني33241028 س امتؾَات06/09/1993سـود اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ي33241010 ـاظ س اً س ؾب امتؾَات10/03/1993سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

امتؾَات02/07/1996سالم محزة33251095 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

صة33241220 امتؾَات15/12/1997سَوم ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ء33241207 صا ُز مة اً اظ امتؾَات11/08/1997مسَح ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ين33241082 لزوا امتؾَات22/01/1995سِاب اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ة مبارك33251063 امتؾَات02/03/1995سوه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

س33241331 امتؾَات06/02/2001سوي سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

اد33231205 امتؾَات04/10/1996صاصة هج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

وص ىت33231140 امتؾَات18/07/1995صاٍ ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س33251042 امتؾَات04/05/1994ص خاف سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

س33241273 ار َل امتؾَات12/02/1999دس سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

اء33231358 امتؾَات03/01/2000رشاف رج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

امتؾَات23/02/1998رشيق سفِان33231275 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

14/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صحمي33251067 س اً امتؾَات10/05/1995رشيك ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ف سِام33241268 امتؾَات30/12/1998رشً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

ن33231060 زازلٍ امتؾَات07/01/1994صـوب ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

س33231109 امتؾَات01/01/1995صفِق ادٌر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

صمي33251049 امتؾَات11/08/1994صالح م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

امتؾَات19/05/1995صَِاوي حمسن33251070 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ن33231096 يش رضوا امتؾَات10/10/1994مش سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ال33241295 امتؾَات20/12/1999صِبان أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

س33231035 امتؾَات13/09/1993صويق سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ضَة33241142 امتؾَات15/05/1996صُيب را سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

سجية33231339 امتؾَات08/05/1999ص َىص ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

وب33251106 ص أ ً امتؾَات25/11/1996ظاب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

زة33241184 ٍز ص ؾ امتؾَات05/04/1997ظاب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ني33251124 س ص اي امتؾَات20/05/1997ظاب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

وب33241176 امتؾَات24/01/1997ظادق اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

امتؾَات09/11/1994ظادق حىمية33241070 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ق33231074 ساحل ي ؾب ل امتؾَات25/03/1994ظادً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

وب33231291 امتؾَات28/06/1998ظبار أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ي سامِة33241075 امتؾَات01/01/1995ظبح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

امتؾَات11/02/1997ظربي محزة33241179 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

خاٍىة33241080 ق اً سً امتؾَات20/01/1995ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ارق33231188 امتؾَات20/05/1996ظَيب ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ص33251222 وث ن ه امتؾَات25/12/2000ظواب ازلٍ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

زل33231246 ا امتؾَات30/07/1997ظوًَح ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

سالم فذَحة33231170 س اً امتؾَات17/01/1996ظَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

امتؾَات17/06/1997ضَف هللا سفِان33241193 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ويش33231124 لصم ارق اً امتؾَات25/04/1995ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س33231340 م امح امتؾَات11/05/1999ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

وسف33241147 َحا ً امتؾَات10/07/1996ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

صمي33241113 َحان م امتؾَات19/09/1995ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

صحمي33241265 ساً ويب ؾب امتؾَات20/11/1998ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

صمي33251224 ويل م امتؾَات28/02/2001ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ًب33241004 ي ًز ًو امتؾَات02/01/1993ظ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

امتؾَات01/01/2000ظَبان ص اميء33251194 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

امل سىِية33241195 امتؾَات01/07/1997ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

ز33241064 ـٍز ساً ص ؾب ام امتؾَات28/08/1994ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

يارص33231095 ساً اوة ؾب امتؾَات04/10/1994ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ز33241172 ـٍز ساً امتؾَات01/01/1997ؾبادة ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

امتؾَات29/05/2000ؾبايس برشى33251207 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

س هـمية33231338 امتؾَات02/05/1999ؾباس َ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ق بـال33231236 س احل امتؾَات28/04/1997ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

هل33251014 سالإ س ازلامئ ؾب امتؾَات07/06/1993ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ة33251229 ُز صزاق ى س اً امتؾَات04/08/2001ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ى33231164 َوي مععف ساٌ امتؾَات22/11/1995ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ًب33241054 سريب ًز امتؾَات27/06/1994ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

سو سىِية33251148 امتؾَات26/02/1998ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

س33231392 امتؾَات31/05/2001ؿبيس ُي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ن33241227 سي رضوا امتؾَات01/02/1998ؾبَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ن33231130 صوا امتؾَات04/06/1995ؾخباين م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ
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سة33231328 امتؾَات26/01/1999ؾخَق سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

وب33231085 سانن أ ً امتؾَات05/07/1994ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

سانن سارة33231090 امتؾَات01/09/1994ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ن33241158 صيش ظالح ازلٍ امتؾَات02/10/1996ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ء33231384 صا صوب ُز امتؾَات15/12/2000ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

صوب هـمية33241326 امتؾَات19/12/2000ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ن مسرية33251069 زازلٍ امتؾَات12/05/1995ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ص33231014 وث زواز ه امتؾَات25/03/1993ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

هل33231377 سالا زوزي ؾب امتؾَات08/06/2000ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ف33241121 وس زوزي ً امتؾَات08/12/1995ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

ق33241312 س احل زى ؾب امتؾَات31/05/2000ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

دسام33251134 زي اب ٍز امتؾَات20/08/1997ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

وب33231270 زي اً ٍز امتؾَات15/01/1998ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

سجية33251131 زي ذ ٍز امتؾَات15/07/1997ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

زي سفِان33231209 ٍز امتؾَات17/10/1996ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

س33231016 ي رص َ امتؾَات04/04/1993ؾس َ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

اة33241228 عوري جن امتؾَات02/02/1998ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

سٌلء33241118 ي ا فِف امتؾَات12/11/1995ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ل33251157 وا ي ه فِف امتؾَات04/05/1998ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ًب33241144 ىصود ًز امتؾَات25/05/1996ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ى33251171 ي مععف امتؾَات01/11/1998ؿَم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

امتؾَات07/10/1997ؿَواش سىِية33241211 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

مة33251219 اظ امتؾَات27/11/2000ؿَوان ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

امتؾَات12/08/1995ؿَوان ًَىل33231143 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

ـايل33241226 ساً صان ؾب امتؾَات27/01/1998مع سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

وسف33231103 امتؾَات05/12/1994ؾياب ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

سٌلء33251138 واس أ  امتؾَات11/10/1997ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ائضة33251100 وان ؿ امتؾَات12/08/1996ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

س33251098 وفري سـَ امتؾَات23/07/1996ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

س33251002 وين َل امتؾَات04/12/1992ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

امتؾَات01/08/1998ؾَاط ؾباس33241251 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

د33231029 امتؾَات09/07/1993ؾَاط مصا سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

سي33251091 ِ يب امل ًص امتؾَات25/04/1996ق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

سجية33241145 امتؾَات01/06/1996كاليل ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ًب33231149 امتؾَات23/08/1995كالن ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

س33231225 امتؾَات20/02/1997قيام سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

ن33251030 وم س امل امتؾَات14/11/1993قيايم ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

س33231121 وليت َل امتؾَات18/03/1995ق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

امتؾَات11/10/1997قَات سىِية33241212 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

سي33241063 ِ امتؾَات11/08/1994قَام امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

ني33231214 يت حمس اد امتؾَات24/12/1996ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

مي33241330 صاُ ارس اب امتؾَات06/02/2001ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ارس سِام33251040 امتؾَات22/04/1994ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ري33241223 ي مس اض امتؾَات02/01/1998ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

د33241048 ي مصا اض امتؾَات20/04/1994ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

وب33231271 اضًل اً امتؾَات30/01/1998ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

زل33251073 ا احل ذ امتؾَات30/06/1995ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

سجية33251078 ز ذ ائ امتؾَات28/08/1995ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

ي ص اميء33241274 امتؾَات15/04/1999فذح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً
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ص33241190 ي مع امتؾَات22/05/1997فذح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

امتؾَات09/01/2000فصايج ًعَفة33251195 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

مة33231336 اظ وت ف صث امتؾَات30/04/1999ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

سجية33251109 اين ذ صح امتؾَات03/12/1996ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ني33241205 س اس اي صظ امتؾَات01/08/1997ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

زة33231119 وؾ امتؾَات08/03/1995فصي ب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

صمي33231349 امتؾَات10/09/1999فضار م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

س33241278 امتؾَات25/05/1999فض خال َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

وب33241018 امتؾَات24/05/1993فؼوال أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ن33251162 زازلٍ امتؾَات31/07/1998فالل ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ني33241040 س امتؾَات10/02/1994فَويس اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ي حس ياء33241178 امتؾَات06/02/1997فِم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ان33241012 امتؾَات17/03/1993فِمي امي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

ة33241031 ورً ي ث امس امتؾَات24/09/1993ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ق33251102 عاد س اً امتؾَات25/09/1996كباب ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ني33241209 س سٍصي اي امتؾَات31/08/1997ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ل33241041 اد امتؾَات15/02/1994كصايف ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

مية33241197 ويس ام صب امتؾَات13/07/1997ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 010اً

وب33241305 ويش أ ً صم امتؾَات27/03/2000ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ن33231380 زل ويش ق صم امتؾَات22/06/2000ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ن حٌان33231248 ٍص امتؾَات02/08/1997ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ال33251167 ًل ام وف امتؾَات07/09/1998ك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

صمي33251189 امتؾَات10/11/1999كِايس م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

عرية33241094 ة ه امتؾَات04/04/1995اكن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

مية33251218 امتؾَات22/10/2000هبار أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

س33231203 امتؾَات20/09/1996وحالوي أ مح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

ق33251092 سً ع صام اً امتؾَات08/05/1996ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

ًب33241023 اوي ًز صم امتؾَات16/06/1993ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

ني33241208 س ني اي صم امتؾَات25/08/1997ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

س33241083 صويم َل امتؾَات22/01/1995ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ص33241078 اج صمي ُ امتؾَات09/01/1995ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

امتؾَات29/06/1995وضوار سِام33241104 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

وفِق33251115 امتؾَات03/02/1997وـًََل ث سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ٌلدي ُبة33251227 امتؾَات15/07/2001ن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

صة33231190 صة ُز امتؾَات03/06/1996مك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

وب33231123 امتؾَات21/04/1995مكري أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س33241119 عم س اً سول ؾب امتؾَات26/11/1995ني سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

صحٌلن33251003 س اً امتؾَات05/12/1992نيريي ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

امتؾَات11/10/1999وِاز حسن33251187 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ومصي س ياء33231375 امتؾَات25/05/2000ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ني33251034 وين حمس امتؾَات31/12/1993ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

وب33241045 ساي أ ً امتؾَات22/03/1994هَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

ال33231259 سي أ م امتؾَات19/11/1997هَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ضـَبِة33241123 لًل اً امتؾَات25/12/1995ًرًب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

امتؾَات08/12/1999ًبضري ص اميء33231354 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

لين33231117 ساً امتؾَات11/02/1995حلبيش ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

امتؾَات27/11/1996حلصش محزة33231212 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

س33241231 وو ادي ً امتؾَات04/03/1998ذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

مي33231048 صاُ ص اب امتؾَات22/11/1993ذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ
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ن33251202 صوا ودي م امتؾَات10/03/2000ذل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ارق33241315 يص ظ ًص امتؾَات09/09/2000خل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

دسام33241108 امتؾَات10/08/1995ًضِب اب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

امتؾَات11/11/1997ًـبُس فذَحة33241216 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

س هللا33251006 امتؾَات01/01/1993ًـصويص ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

س33241109 س َل امتؾَات11/08/1995ًـلِ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

يب سِام33231152 امتؾَات09/09/1995ًـًو سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 008ؾ

امتؾَات01/08/1994ًـَوين سارة33231087 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

امتؾَات20/08/1996ًفسايح حىمي33241155 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

َمية33241276 امتؾَات13/05/1999ًفٌايس ح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

عام33241125 امتؾَات01/01/1996ًلَش ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

امتؾَات07/01/2001ًىبوري فصح33231388 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

وسف33231019 ي ً امتؾَات11/05/1993ًىح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ف33231315 َعَ س اٌ سحي ؾب امتؾَات18/11/1998ًى سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

رية33251114 امتؾَات01/02/1997ًىصد ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ىض33241177 امتؾَات04/02/1997ًىصوري ر سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ء33251225 صا ُز مة اً اظ امتؾَات16/04/2001ًىرشي ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

امتؾَات15/03/1996ملسمك حس ياء33251088 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 005اً

ء33241164 صاي امتؾَات25/11/1996ملـايش زه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

س33241099 ني أ مح امتؾَات10/05/1995ًِي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

واين سِام33251210 امتؾَات12/07/2000ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

ائضة33231326 ارزو ؿ امتؾَات16/01/1999م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

ص33231353 وث اكل ه امتؾَات26/10/1999م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ

امتؾَات14/05/2001مربور س ياء33231391 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

اء33241203 امتؾَات21/07/1997مربوك رج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

ء33231393 صا امتؾَات02/06/2001مربوك ُز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

امتؾَات27/02/1995مربوك سارة33251062 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 004اً

امتؾَات13/07/1998مربوك سَمية33231295 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

ل33241003 اد امتؾَات01/01/1993مربوك ؿ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

س33251103 امتؾَات27/09/1996مربوك ُي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ز33251021 ٍز امتؾَات20/07/1993مبضور ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

سجية33241165 امتؾَات29/11/1996مبـويث ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

د33241066 وا امتؾَات01/09/1994مذولك ج سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

سي33241300 ِ سي امل امتؾَات15/01/2000جم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

سن33241091 سي احل امتؾَات20/03/1995جمَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

ني33231381 س امتؾَات13/07/2000حمبوب اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ء33251158 صا ُز مة اً اظ امتؾَات11/05/1998حمخاج ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

صمي33251146 اكك م امتؾَات18/02/1998حم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

ِية33231277 سي أ م امتؾَات23/03/1998َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ٌلد33241124 امتؾَات01/01/1996حمَحة ؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 007اً

صمي33241338 ني م امتؾَات21/06/2001خمض سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ـًل33251007 س اً امتؾَات08/01/1993خمََط ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

ساح مٌري33231257 امتؾَات24/09/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ى33231327 ععف امتؾَات25/01/1999مصاحب امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 017ؾ

سجية33231134 ط ذ امتؾَات15/06/1995مصاب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ى33241149 ععف امتؾَات28/07/1996مصاد امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

سٌلء33241241 زق أ  صح امتؾَات22/05/1998م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

اظية33241092 ان ف صج امتؾَات24/03/1995م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 005اً

سر33251126 صزوق ب امتؾَات06/06/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً
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ي33231247 صسًل هبِ امتؾَات01/08/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 013ؾ

ء33251173 صا ُز مة اً اظ صيض ف امتؾَات20/11/1998م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

صحٌلن33251142 ساً زرت ؾب امتؾَات25/01/1998م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

د33251125 وا ود ج ُز امتؾَات02/06/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

ي33231115 ََ زايين ذ امتؾَات07/02/1995م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

سجية33231261 صدة ذ ٍز امتؾَات16/12/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

ن33231278 امتؾَات01/04/1998مس خلمي ظالح ازلٍ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

امتؾَات14/06/1999مسـودي مسَة33241279 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 014اً

امتؾَات01/04/1998مسـودي ؾخَق33251152 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

س هللا33241062 امتؾَات11/08/1994مسمل ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

صمي33231298 امتؾَات26/07/1998مرشويك م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

لين33241027 س اً زانيي ؾب امتؾَات25/08/1993مضُيش ن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 002اً

س33231013 امتؾَات21/03/1993معَؽ َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

ف سِام33251199 امتؾَات30/01/2000مـرًت سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

سي33241243 ِ امتؾَات03/06/1998مـعاوي امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

صمي33241052 امتؾَات15/06/1994ملفور م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 003اً

س33231280 امتؾَات15/04/1998ملزيو ُي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

امتؾَات18/12/1996مفذول محزة33241167 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

ي33231317 ِاد س اً سي ؾب امتؾَات01/12/1998مفِ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

امتؾَات06/11/1994مىصط ظَِب33231101 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

امتؾَات04/03/1994مىصمي سٌلح33251038 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ني33241106 امتؾَات21/07/1995مالح أ م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

ن33231219 ورازلٍ امتؾَات12/01/1997مالح ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

ص33251160 امتؾَات02/06/1998مالل مع سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 008اً

امتؾَات09/10/1998مالل نزنة33231309 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

س33231024 امتؾَات06/06/1993مَجان َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

َة33231192 ني راه امتؾَات03/07/1996مَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ن33241252 امتؾَات01/08/1998مٌوار أ مي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 013اً

س33231044 امتؾَات27/10/1993مٌَاين َل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

اة33231163 امتؾَات08/11/1995مٌري جن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

سة33241313 امتؾَات03/09/2000همخاد سـَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

ي33231231 ِاد س اً ودانن ؾب امتؾَات10/04/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

سجية33251013 وض ذ وف امتؾَات15/05/1993م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 001اً

وب33231039 س اً وفِ امتؾَات09/10/1993م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 002ؾ

ي33241322 سٌلؾَ وكِت ا امتؾَات19/10/2000م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

ِية33241221 ويك أ م امتؾَات24/12/1997م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 012اً

ص33251179 اج ولي ُ امتؾَات18/04/1999م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 009اً

ة33231061 ور ن ه وم امتؾَات17/01/1994م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ين حس ياء33251053 وم امتؾَات16/09/1994م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ين سفِان33231204 وم امتؾَات01/10/1996م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

ش33231305 امتؾَات02/09/1998مِية دروٌ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 016ؾ

ي33251031 ََ ساجل امتؾَات09/12/1993انجت ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

امتؾَات28/03/1995انيج ص اميء33231122 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

ن33231176 زل امتؾَات10/03/1996اندي ق سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ِام33251231 امتؾَات25/10/2001انرص اً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

ؽ مسرية33231084 امتؾَات03/07/1994انف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 005ؾ

ؽ33231042 ؽ ودً امتؾَات14/10/1993انف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

وب33251135 ي أ ً امتؾَات12/09/1997هبِ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 007اً

سجية33231357 ي ذ امتؾَات26/12/1999جنم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 018ؾ
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سق33231125 ع امتؾَات03/05/1995جنَب امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

س فذَحة33231288 امتؾَات23/06/1998جنَ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

امثن33231198 زار ؾ امتؾَات01/08/1996ى سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

بعحاء33231366 ة اً ُز امتؾَات16/02/2000ى سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 019ؾ

ى33231181 ععف امتؾَات05/04/1996وسُيس امل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

ًب33231265 امتؾَات27/12/1997وضاط ًز سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

امتؾَات28/08/1996وضان مسَة33231201 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 011ؾ

سي حٌان33241289 امتؾَات12/10/1999وض سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

سي33231382 ِ رص امل امتؾَات16/08/2000ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 020ؾ

ن33231066 رصي رضوا امتؾَات18/02/1994ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

سجية33231276 عَف ذ امتؾَات08/03/1998ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 014ؾ

امتؾَات17/05/1995هـًَِـة هـمية33231127 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 007ؾ

فُس سِام33251216 امتؾَات15/10/2000ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 011اً

عري33251232 ىى ه امتؾَات08/11/2001هن سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

سة33241336 ن سـَ ورازلٍ امتؾَات06/05/2001ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 017اً

صمي33241306 وزي م امتؾَات02/04/2000ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

سجية33241301 امتؾَات01/03/2000هَازي ذ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 016اً

وب33251027 امتؾَات19/09/1993هُين أ ً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 002اً

ص33231116 وح اريم ه امتؾَات10/02/1995ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 006ؾ

ل33251226 اد هتوت ؿ امتؾَات19/04/2001ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 012اً

دسام33241011 سور اب امتؾَات15/03/1993ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 001اً

د33231015 اش ودا صم امتؾَات30/03/1993ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 001ؾ

سٌلء33241284 صمي ا امتؾَات31/07/1999ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 015اً

ضويض ساارة33231171 امتؾَات23/01/1996ُ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 009ؾ

ني33241117 س امتؾَات04/10/1995ُالي اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 006اً

يف33231065 وا ساً امتؾَات10/02/1994ُياين ؾب سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

ىن33231227 امتؾَات03/03/1997َُال م سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 012ؾ

امتؾَات26/06/1996َُيون مسَة33231191 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

امتؾَات18/12/1996َُوت جنالء33241168 سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

صمي33251110 ب م عاً امتؾَات28/12/1996واً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

ة33251120 سً سـ سي اً ِ امتؾَات12/03/1997وح سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 006اً

و ُياء33251200 امتؾَات28/02/2000ورث سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 010اً

ت ُضام33241076 امتؾَات02/01/1995ورً سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 004اً

صمي33241141 امتؾَات27/04/1996وس ياف ه سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 008اً

ًب33241213 س ًز َ امتؾَات20/10/1997وؾ سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 011اً

بو حمسن33231200 امتؾَات10/08/1996وك سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 010ؾ

سة33231080 اج باصىو م امتؾَات01/06/1994ًو سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 004ؾ

سن33241171 ـمل احل امتؾَات31/12/1996ومل سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  يؿ بارود 009اً

اء33231052 ا وف امتؾَات17/12/1993وم سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 003ؾ

فذاح33251041 س اً ني ؾب س امتؾَات25/04/1994اي سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  بحرتيؿ 003اً

ء33231299 صا ُز مة اً اظ امتؾَات29/07/1998ٌسريي ف سيالاج م ي احمل ؽ احل ب ني اًس  ؽؿ ن انف لبة ب 015ؾ

وي حفِؼة11471083 صك لَة1997-10-09أ ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ني11471094 س صايل احل لَة1998-03-14اح اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص11471109 ىٌَا مع لَة1998-12-07اح اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س11471104 يان َل لَة1998-10-01اث اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

بًل جٌلل11471046 لَة1995-08-10أ ج اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

بور مََىة11471030 لَة1994-06-24اج اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س11471087 ربي َل لَة1997-11-12اح اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صصاو بسمة11471080 لَة1997-08-27اح اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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ني11471111 س سوش احل لَة1999-01-01اذ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني11471010 س لَة1993-07-15اد حلسن احل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

َـة11471025 بارك امج لَة1994-01-28ادم اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س11471074 س سـَ ي لَة1997-03-26ادحم اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

د11471067 لَة1997-01-27اروش ودا اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471075 لَة1997-04-04أ زروف َل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زل11471085 ا بوش ذ لَة1997-10-25اؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي11471044 سٌلؾَ سو ا لَة1995-04-25اؿ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س11471088 لال رص َ لَة1997-12-01أ ف اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية11471101 ضوش ام لَة1998-07-25اك اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة11471108 صور اندً لَة1998-11-10اه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ـصيب11471024 فال اً لَة1994-01-14ان اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ني ًَىل11471097 ف لَة1998-05-25ان اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س11471065 ي َل وجِ لَة1996-11-15أ ه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

بحاٍصي جٌلل11471073 لَة1997-03-25اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وسف11471049 صف ً لَة1995-10-25اخل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سهللا11471011 ي ؾب ف لَة1993-08-09ازلراً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني11471114 س صايم احل لَة1999-03-13اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س11471004 صي َل عاُ لَة1993-04-08اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سي حلسن11471055 ـَ لَة1996-04-09اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س11471027 وو لصابوي ً لَة1994-03-04اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سة11471071 ي سـَ ىِاظ لَة1997-02-28اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ف11471119 َعَ س اٌ خولك ؾب لَة1999-09-26امل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س11471116 َ سن ًو لَة1999-06-20امل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية11471045 ِادي ذ لَة1995-05-08اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سٌلء11471099 ي ا َوسف لَة1998-06-02اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ز11471121 ٍز ي ؾ َوسف لَة2000-03-04اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مة11471051 اظ ن ف ادٍ لَة1996-02-10ام اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ني11471118 س اسن احل م لَة1999-08-25اإ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن11471082 ورازلٍ ساش ه لَة1997-10-08أ حم اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س11471028 خىص سـَ لَة1994-03-05امس  اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اكسو سَامين11471059 لَة1996-06-24ام اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

خار11471014 ىصا اخمل لَة1993-11-02ام اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ياش حىمية11471040 لَة1994-12-31اُ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

جوب لكثوم11471096 لَة1998-05-17أ واحمل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سي11471037 ِ صار امل لَة1994-11-11اوب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

َا مِية11471086 لَة1997-11-06اوب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س11471005 ريى أ مح لَة1993-04-11أ وذ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

لَة1997-07-20اوريه بيارص11471078 اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مة11471120 اظ ري ف لَة1999-11-11اوظ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ائضة11471100 يس ؿ لَة1998-06-12اوؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َا مبارك11471053 لَة1996-03-01اوؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س11471042 ِو سـَ لَة1995-02-01اوو اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة11471072 اظ ت ااب ف لَة1997-03-24اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن11471033 ور ازلٍ سو ه ت اح لَة1994-09-17اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ا حسن11471102 ت هب لَة1998-08-01اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صي سفِان11471062 ُو ت ب لَة1996-09-18أ ً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471029 و امح اث ت ذ لَة1994-06-24اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ف11471060 وس و ً واي مح ت د لَة1996-07-20اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س اس َة11471035 ًل امح ت ؿ لَة1994-11-01اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وش س ياء11471020 صم ت ه لَة1993-12-15اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مي11471019 صاُ و اب سمه لَة1993-12-15اً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ضَة11471032 لَة1994-09-09ابرو را اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

م11471070 صا لَة1997-02-07ابودي اه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ق11471039 سً ع صام اً لَة1994-12-05ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مة11471093 اظ وش ف صه لَة1998-03-07ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مي11471017 صاُ و اب ُو ن ب لَة1993-11-20ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س11471110 سي َل ن ؿ لَة1998-12-27ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س11471016 يت َل ًز واً لَة1993-11-18ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صحمي11471068 س اً وجصة ؾب لَة1997-01-28ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471041 بة َل وره لَة1995-01-01ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

م11471079 صا ه وزسو اإ لَة1997-08-08ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471048 وو وكالل ً لَة1995-10-24ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ى11471054 وًـالم مععف لَة1996-04-03ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

يـمي11471127 س امل ال ؾب ومل لَة2002-01-24ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية11471107 ودن ذ وً لَة1998-11-02ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة11471013 اظ ومسـود ف لَة1993-10-06ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وسف11471006 صاوة ً ُو لَة1993-04-21ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي11471018 ََ ساجل زوران ؾب وٍ لَة1993-11-26ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وسف11471050 سن ً سا ض ٌو لَة1996-01-14ب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ارق11471023 لَة1994-01-11بُيب ظ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

و11471022 لَة1993-12-30اتيق حل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سن11471098 لَة1998-05-26ثبفت احل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سة11471007 ي سـَ َ واه لَة1993-05-10ث اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س11471089 ى َل ورق لَة1997-12-16ث اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سو11471090 لَة1997-12-19حٌلدي اب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ارض11471002 لَة1993-02-17حٌبًل اخل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص11471043 لَة1995-03-25دصدزي مع اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

واي حٌان11471125 لَة2001-01-21د اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ية11471026 وش ًز لَة1994-02-28دًر اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي11471066 سٌلؾَ يون ا لَة1996-11-20دؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471038 ت امح س اً لَة1994-11-14رص َ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ٌلد11471063 يب ؾ لَة1996-10-01زراً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471012 ني رص َ لَة1993-09-28زف اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وب11471113 وايت اً لَة1999-03-13ُز اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني11471106 لَة1998-10-23سفصت حلس اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صة11471003 ُز ويك اً لَة1993-03-18مس اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي حفِؼة11471112 لَة1999-01-24سَِ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مي11471084 صاُ ب و اإ لَة1997-10-22صاب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س11471008 لَة1993-06-20صالو رص َ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

لَة2000-09-01صِبون حلسن11471122 اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يش11471056 سو ىمي ذ س احل لَة1996-04-23ؾب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة11471057 اظ زوز ف لَة1996-04-30ؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وسف11471058 احت ً لَة1996-06-01ف اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة11471015 اظ لَة1993-11-10فضول ف اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سة11471061 لَة1996-07-31فلصاوي سـَ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

د11471064 ويح مصا وث لَة1996-10-08ف اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

لَة1998-08-17كال حِؼة11471103 اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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ة11471081 صمي صي ه لَة1997-09-16ه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء11471115 صاي لَة1999-05-10نيون زه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة11471092 لَة1998-02-22لزرق اندً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مي11471031 صاُ لَة1994-06-27مللصي اب اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ني11471126 س ني اي لَة2001-03-25مل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س11471009 سي َل لَة1993-06-22م اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

لَة1998-02-06مسعو حىمية11471091 اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص11471021 لَة1993-12-16مسعو مع اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ِام11471117 ي اً لَة1999-07-26مِح اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي11471077 لَة1997-07-10انيج م اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وب11471069 ن اً لَة1997-02-05انرص ازلٍ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س11471095 َ س اذل واري ؾب لَة1998-04-27ه اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مة11471052 اظ صواش ف لَة17-02-1996ُ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س11471034 لَة1994-09-30وايح َل اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًل11471036 ال ؿ لَة1994-11-02واجع اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ني11471123 س صاب احل لَة2000-09-08واؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مي11471076 صاُ ـصيب اب لَة1997-05-26واً اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سو حسن11471047 لَة1995-08-27وابؾ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

لَة1998-10-06ويح سىِية11471105 اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة11471124 ائضة اندً لَة2000-10-12وؿ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س11471001 لَة1993-01-13ٍىو سـَ اًز رصالام يوا نياً َ حس َََة ظ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

38361339HAMZA سالمِة08/08/2001محزة رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

38361079OMAR ىبويض ص اً سالمِة14/12/1994مع رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

38351068SAMIRA ىصي بوب سالمِة02/05/1994مسرية اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي38361245 س م ًز سالمِة10/01/1999أ ابٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صة سارة38351317 ٍص سالمِة14/01/1999اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س38351002 ضار رص َ سالمِة01/01/1993أ ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية38351015 ي ذ ـلِ سالمِة10/04/1993اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي38361211 ـال م سالمِة11/04/1998أ ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صحٌلن38351109 س اً ي ؾب سبِ ن اً سالمِة05/01/1995اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء38351306 صا ف ُز عائ ن اً سالمِة03/11/1998اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

و ًَىل38361223 ومح سالمِة23/07/1998اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

لفور38361160 س اً وصـبان ؾب سالمِة26/02/1997اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وؾيان سارة38351061 سالمِة09/04/1994اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س38351380 ارس َل وف سالمِة03/05/2000اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

صحمي38361070 ساً ة ؾب اؿ سالمِة18/10/1994أ ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

جوب38361054 سي احمل سالمِة14/06/1994أ ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة38361242 اظ ام ف صؿ سالمِة02/12/1998اج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38361162 َََمي َل سالمِة04/03/1997اج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ى38361177 و سَم صه سالمِة05/07/1997امج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

واين مبارك38351292 سالمِة07/09/1998اج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

فِغ38361143 س احل صاز ؾب سالمِة09/10/1996أ د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ىبري38351210 س اً صاز ؾب سالمِة10/02/1997اد رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء38351151 لايض أ  داً سالمِة02/11/1995اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س38351020 و سـَ سالمِة19/05/1993ادمح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

بال هـمية38351031 سالمِة25/07/1993ادؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

بال هـمية38361022 سالمِة25/07/1993ادؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صحٌلن38361126 ساً ٌعور ؾب دم سالمِة07/03/1996اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يزري فذَحة38361078 سالمِة13/12/1994ادًو رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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سن38351342 سالمِة10/08/1999اراوي احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ق38351072 صزا س اً سالمِة28/05/1994اراوي ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سة38361101 ًل رص َ سالمِة16/07/1995أ رف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء38351281 صاي ف زه سالمِة29/05/1998أ ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351403 َ س اذل غ ؾب سالمِة14/11/2000ازه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ق38361011 صزا س اً سي ؾب َ سالمِة14/04/1993ازه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء38361321 صا ُز مة اً اظ سبِؽ ف سالمِة01/12/2000ا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351192 ساليم او سالمِة08/10/1996ا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي ُضام38351215 سٌلؾَ سالمِة25/02/1997ا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س38361191 واح س اً خ ؾب سالمِة28/11/1997امس رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ق38351022 ساحل سالمِة25/05/1993أ ص باك ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية38361336 سالمِة10/07/2001أ رشف ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ًب38361243 سالمِة08/12/1998أ رشيق ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مَعم ص اميء38361136 سالمِة27/06/1996اظ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ن38361147 سة أ مي بَ سالمِة19/11/1996اؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صاب برشى38351226 سالمِة06/05/1997أ ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ى38351107 صاب مععف سالمِة01/01/1995اؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

لة38351229 ز رزً ٍز سالمِة01/07/1997اؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ب اس َة38351400 ًص سالمِة05/11/2000اق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

خار38361073 ٌوح اخمل سالمِة20/11/1994اف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

دسام38351375 ني اب ٌ سالمِة20/03/2000اف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س38351046 ُس َل سالمِة01/01/1994أ ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

بار38361025 ساجل بَب ؾب سالمِة17/08/1993اك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361105 ٌجاوي امح سالمِة27/09/1995اك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ف38351009 وس جمي ً سالمِة06/03/1993او رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سان38351142 صام احل سالمِة25/09/1995أ ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س38361016 صوا َل ه سالمِة08/06/1993اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ضـَبِة38361258 ىِـة اً ٍص سالمِة05/04/1999اه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية38361137 ساس ذ سالمِة30/06/1996أ ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ين مسَة38361119 سالمِة18/01/1996أ ن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38351289 وزول اَل سالمِة07/08/1998اه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ويم سومِة38351385 سالمِة30/06/2000أ ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

يس برشى38351178 سالمِة17/06/1996الإدٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

يس حسن38351027 سالمِة08/07/1993الادٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

يس محزة38351150 سالمِة24/10/1995الادٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب38351266 يس ًز سالمِة11/02/1998الادٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

يس س ياء38351371 سالمِة24/01/2000الإدٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

اظية38361297 يس ف سالمِة07/02/2000الادٌر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ف38351122 وس سالمِة25/04/1995الاراوي ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سالمِة26/12/2000الارج حٌان38351411 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صمي38351116 سالمِة26/02/1995ال مص م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي38351001 ش هبِ ٌص سالمِة15/12/1992الاؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

بازي حس ياء38361168 سالمِة29/04/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38351201 بارشي َل سالمِة17/12/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة38351211 سً سـ بخول اً سالمِة10/02/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مة38351433 اظ بحصي ف سالمِة08/11/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38351437 َ ساذل ربويح ؾب سالمِة06/02/2002اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38361076 واح ساً ي ؾب بسع سالمِة11/12/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سي38361135 ِ بضاري امل سالمِة19/06/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س38351267 بالوي أ مح سالمِة15/02/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

هبجة فذَحة38351250 سالمِة18/11/1997اٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ًب38361301 صاوي ًز بومع سالمِة19/03/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س38361247 َ بوؾياين ًو سالمِة24/01/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ني38361154 س بَرت اي سالمِة01/01/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

خايق برشى38361329 سالمِة18/03/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ق38351220 س احل خـلًِل ؾب سالمِة04/04/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب38361029 ي ًز خل سالمِة18/10/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء38361093 صاي خىيت زه سالمِة10/04/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

خويم برشى38351410 سالمِة12/12/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س38361023 خريسويت َل سالمِة01/08/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وب38351174 صجِين أ ً سالمِة20/05/1996اجل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38351102 ني أ و ـي سالمِة27/12/1994اجل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38351222 ايل سـَ سالمِة25/04/1997ادل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن38351353 زل ز ق اج سالمِة13/10/1999احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

غ س ياء38361169 اف سالمِة07/05/1997احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك أ س َة38361326 اً سالمِة22/02/2001احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٌلء38351280 سادي ا سالمِة28/05/1998احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سادي حِاة38351315 سالمِة01/01/1999احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س38351320 واح س اً سادي ؾب سالمِة01/03/1999احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صاق ص اميء38351189 سالمِة05/09/1996احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ء38361072 صاي صيش زه سالمِة04/11/1994احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

فِغ38351416 ساحل صي ؾب ٍص سالمِة10/02/2001احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صمي38361172 صي م ٍص سالمِة02/06/1997احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن حس ياء38351049 ساٍ سالمِة17/01/1994احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص38361012 ين مع سالمِة15/04/1993احلس  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة38361087 سوين اندً سالمِة20/02/1995احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سُين أ س َة38351196 سالمِة10/11/1996احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سًـة38351349 فِاين ب سالمِة14/09/1999احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

لوين مٌري38361220 سالمِة20/07/1998احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز38351175 ٍز ال ؾ سالمِة01/06/1996احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38351103 الوي امح سالمِة01/01/1995احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن38351421 ساوي ظالح ازلٍ سالمِة08/04/2001اذل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ى38351247 صي سَم سالمِة23/10/1997اذل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ودي حس ياء38351260 سالمِة17/01/1998اذل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ري38361277 سي ُز ومِ سالمِة28/09/1999احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

زل38351435 ا َان ذ سالمِة04/12/2001احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ىبري38351153 ريش اً سالمِة14/11/1995احل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني38361327 س ارضي اي سالمِة23/02/2001اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٍصي ص اميء38361302 سالمِة22/03/2000اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وسف38361208 صاط ً سالمِة10/03/1998اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

د38361047 ؤا رضي ف سالمِة20/04/1994اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي38351133 وايب م سالمِة18/07/1995اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َاط مـاد38361142 سالمِة23/08/1996اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س38351152 ي سـَ َاظ سالمِة04/11/1995اخل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ي ظاحل38351161 سالمِة25/01/1996ازلاؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي38361006 ِاد ساً ويم ؾب سالمِة20/02/1993ازلمغ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38351077 سالمِة08/06/1994ازللل َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سة38361071 ِين سـَ سالمِة28/10/1994ازلم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سالمِة01/07/1994ازلواس أ رشف38351081 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سالمِة26/03/1995ازلوم حس ياء38361091 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سالمِة01/11/2001ازلويم مسَة38361345 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ء38351393 صا ُز مة اً اظ سالمِة13/08/2000ازلويم ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سجية38351080 سي ذ ص صا سالمِة29/06/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًل38351096 ي ؿ ـ صاف سالمِة12/11/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب38351205 صايم ًز سالمِة02/01/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة38351119 ور صايم ه سالمِة17/03/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صاوي حس ياء38351258 سالمِة02/01/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س سارة38351050 صاٌ سالمِة17/01/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىبري38361324 س اً اوي َل صذ سالمِة11/01/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ق38351295 صزا س اً صدادي ؾب سالمِة23/09/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351428 سي سـَ صص َ سالمِة03/07/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38351314 صكِق ادٌر سالمِة01/01/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صمزي ص اميء38351181 سالمِة20/06/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وب38351237 صاييح أ ً سالمِة12/08/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ري ظفاء38361231 زاُ سالمِة05/09/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص38361077 ري مع زاُ سالمِة12/12/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

هل38351043 سالإ ة ؾب زرب سالمِة12/11/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مي38351341 صاُ ب ىة اإ زرٍ سالمِة08/08/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

صحمي38351052 س اً ي ؾب اظ زمل سالمِة28/01/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ريي سَوى38361017 ُز سالمِة12/06/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

اء38361132 ي وف زواق سالمِة31/05/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َاليل38361133 ي اجل ساجـ سالمِة04/06/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي سفِان38361028 سامل سالمِة29/09/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ساحئ ص اميء38351179 سالمِة18/06/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي38351301 سٌلؾَ ي ا باؾ سالمِة12/10/1998اًس  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ي حس ياء38361140 باؾ سالمِة22/07/1996اًس  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سحيوين مِية38351316 سالمِة04/01/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

م38351409 صا سي اه رسً سالمِة11/12/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ر38351039 لاد س اً ساين ؾب سـ سالمِة14/10/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ائضة38361235 سـودي ؿ سالمِة27/10/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مية38351388 سي أ م سـَ سالمِة14/07/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ًب38361068 سفايل ًز سالمِة15/10/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اء38351425 سىوري رج سالمِة12/06/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38361278 ساليم اَل سالمِة04/10/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي38351277 ضايف م سالمِة06/05/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ف38351048 وس رشايف ً سالمِة15/01/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ـؼمي38351037 س اً ف ؾب رشً سالمِة07/10/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية38361207 ضعَين ذ سالمِة03/03/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ضلاف حٌان38361335 سالمِة21/06/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351099 ضوين أ مح سالمِة05/12/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي ارشف38351071 َر سالمِة18/05/1994اًض  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

عايف حمسن38361221 سالمِة21/07/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ي38361064 زاو بوؾ ي اً عاحل سالمِة30/09/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

د38351269 ؽ مصا عاً سالمِة22/02/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38361044 وو صي ً عاُ سالمِة20/03/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سة38361212 علصايئ رص َ سالمِة01/05/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ي38361310 سٌلؾَ عَيب ا سالمِة29/08/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ب ُضام38361055 ـاك سالمِة17/06/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

د38351132 ـبادي مصا سالمِة15/07/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

دسام38361018 ـبايس اب سالمِة25/06/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38361118 وو سي ً ـب سالمِة15/01/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38361020 واح ساً ـبضالوي ؾب سالمِة14/07/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان38351336 سانين امي ـ سالمِة11/07/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351056 ـصيش َل سالمِة18/02/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ٍك38351282 اوي هنَ ـصف سالمِة31/05/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351172 وؾبَ ـزايب ب سالمِة02/05/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سن38361131 ـزاوي احل سالمِة29/04/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س38361262 ـساوي ُي سالمِة03/05/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي38351383 ـرساوي م سالمِة27/06/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

مي38361166 صاُ ـرسي اب سالمِة20/04/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سر38361251 ـرسي ب سالمِة05/02/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38351167 ـرسي سـَ سالمِة06/04/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٌلر38361102 ـرسي ؾ سالمِة17/08/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي38351086 ـرسي م سالمِة18/08/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ٍك38351395 ي هنَ ـعم سالمِة20/08/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

س هللا38351029 فالح ؾب ـفايق اً سالمِة17/07/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ـفاين ؾخَلة38351321 سالمِة01/04/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351355 ـاليل َل سالمِة16/10/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ال38351240 ـاليم ام سالمِة04/09/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ـَوي هـمية38361283 سالمِة21/10/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سي38351208 ِ ـٌلري امل سالمِة23/01/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سجية38351386 ـين ذ سالمِة09/07/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ـوين سىِية38351159 سالمِة01/01/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي38361198 ـوين م سالمِة13/01/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

لازي حفِؼة38361347 سالمِة01/01/2002اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

س38351217 ي سـَ لامل سالمِة01/03/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز38351012 ـٍز س اً سٍصي ؾب ل سالمِة23/03/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ىن38361052 لزايل م سالمِة30/05/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية38361307 فايس ذ سالمِة10/07/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية38351019 ق ذ فائ سالمِة10/05/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

زل38361033 ا فذوح ذ سالمِة10/12/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي سىِية38361200 فذَح سالمِة18/01/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

بار38351176 ساجل فصايب ؾب سالمِة03/06/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ء38361346 صاي فضًَل زه سالمِة13/12/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ة38351017 فلريي اندً سالمِة15/04/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي38361214 ََ مي ذ صاُ ي اب لامس سالمِة08/05/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

عام38351110 لباج ؾ سالمِة10/01/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

امثن38361261 لبويل ؾ سالمِة28/04/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ر38351310 لاد ساً سوري ؾب ل سالمِة14/12/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

لضايش ظالح38361039 سالمِة23/02/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة38361344  ً سويف أ لٌ سالمِة30/10/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ى38351275 وس مععف اكب سالمِة14/04/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي38351354 اكدي ه سالمِة15/10/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

س38351139 اكيف سـَ سالمِة06/09/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سهللا38351089 اكَُة ؾب سالمِة30/09/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

اء38361061 ساري رج ى سالمِة01/09/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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ىصدودي سىِية38361308 سالمِة21/08/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وب38351227 ودي أ ً ىصم سالمِة17/06/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

زة38361203 ٍز ىصويم ؾ سالمِة04/02/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مي38361187 صاُ ىزام اب سالمِة06/10/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب38361189 ىزويل ًز سالمِة21/10/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ص38351042 ىـبوش مع سالمِة07/11/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاس38351361 ً صي اإ اه سالمِة27/11/1999امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ًك هـمية38351278 اً سالمِة08/05/1998امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مة38361234 اظ خولك ف سالمِة12/10/1998امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مة38351344 اظ سوب ف سالمِة18/08/1999اجمل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

بويب ٌرسا38361280 سالمِة12/10/1999احمل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي38361204 جوىب م سالمِة08/02/1998احمل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ين38351097 سا جويب امل سالمِة16/11/1994احمل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية38361282 َويق ذ سالمِة20/10/1999اخمل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة38361098 اظ ط ف صاب سالمِة20/06/1995امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

اين حىمية38351391 صج سالمِة09/08/2000امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

اين محزة38351268 صج سالمِة18/02/1998امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اين جهص38361279 صج سالمِة12/10/1999امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38351363 ي َل زهَع سالمِة09/12/1999امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

وسف38361182 سـودي ً سالمِة17/08/1997امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ني قَثة38361299 سى سالمِة08/03/2000امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351023 َ س اذل ش ؾب سالمِة26/05/1993امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ضعاش ص اميء38351163 سالمِة03/02/1996امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ـخعم محزة38361319 سالمِة19/11/2000امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ٍك38351003 ـصويف سَِ سالمِة01/01/1993امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة38361083 لصي اندً سالمِة27/12/1994امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ق38351357 ساحل سر ؾب ى سالمِة18/10/1999امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ارق38361314 ًك ظ سالمِة22/09/2000امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ياوي محزة38361038 سالمِة20/02/1994امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361288 يعوري َل سالمِة01/12/1999امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء38351021 صا ُز م اً اظ ِزويل ف سالمِة21/05/1993امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361001 يس امح ودن الادٌر سالمِة01/01/1993امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

رية38361202 وسوي ُز سالمِة03/02/1998امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س38351044 ري ُي سالمِة07/12/1993امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اء38361084 ُساوي رج سالمِة29/12/1994امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي محزة38361303 يافـ سالمِة24/03/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س38361287 يبريي ادٌر سالمِة09/11/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351135 ىي َل يبهي سالمِة01/08/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وسف38351308 ىي ً يبهي سالمِة26/11/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة38351299 ور سي ه يج سالمِة30/09/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ق38351114 اً س اخل رص ؾب ي سالمِة19/02/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ى38351414 ععف يـٌلين امل سالمِة01/01/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س38351033 يويح رص َ سالمِة18/08/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سالم38351058 ساً يو ؾب يًو سالمِة28/02/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ء38351094 صا يُين ُز سالمِة29/10/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي38351263 ي م ِامش سالمِة25/01/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38351106 ي اَل ِبع سالمِة01/01/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وب38361031 ساين أ ً ِ سالمِة05/11/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سىن جهص38361232 ِ سالمِة20/09/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً
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س38361043 واح س اً ِاليل ؾب سالمِة12/03/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س38351040 عم س اً ٌلز ؾب سالمِة16/10/1993اهل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ز38351025 ٍز سي ؾ واح سالمِة04/06/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ـؼمي38351026 س اً واد ؾب سالمِة08/06/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وايق ص اميء38361256 سالمِة31/03/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ني38351147 س أ م وايل َل سالمِة16/10/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ص38351245 وحٌلين مع سالمِة20/09/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ل38361057 اد ودان ؿ سالمِة01/07/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ء38361048 صاي ريي زه ودك سالمِة26/04/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

امت38351396 وردي ح سالمِة24/09/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سي محزة38351156 وف سالمِة05/12/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ائضة38361050 ًك ؿ وهَ سالمِة23/05/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س38361181 س َل َاًز سالمِة26/07/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سي38351406 ِ َاس امل سالمِة01/12/2000اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ومجـة38351238 ادي ب سالمِة15/08/1997ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب38351309 ي ًز َ سالمِة03/12/1998أ حم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ٍك38351399 َن هنَ ًز سالمِة22/10/2000ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

س38351231 ـصدة َل سالمِة03/07/1997ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ـَوض حفِؼة38351078 سالمِة20/06/1994ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن38361271 الح ورسٍ سالمِة11/08/1999ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة38351440 ور الل ه سالمِة20/04/2002ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38361089 ٌاح َل سالمِة01/03/1995أ م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي38351225 يف رنن احل سالمِة01/05/1997ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ية38361112 ىي ًز سالمِة18/11/1995اهم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ىس38351326 ني ؿُ سالمِة28/05/1999أ م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ؽ38361218 ام ار ج سالمِة19/06/1998اجن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س38351209 وح َل سالمِة25/01/1997احن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صمي38361331 س م ًز سالمِة03/05/2001أ ى رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

خار38351183 لريي اخمل سالمِة18/07/1996اه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س38351006 ُس سـَ سالمِة04/02/1993أ ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38351219 صي َل سالمِة22/03/1997اوب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س حفِؼة38351218 ن محَ سالمِة03/03/1997اوب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َـة38351290 و رب سالمِة15/08/1998أ وزً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة38361285 اظ ن ف سالمِة07/11/1999أ ومض رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًل حس ياء38351262 سالمِة25/01/1998أ وؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وٌك38361240 مي د صاُ ت اب سالمِة19/11/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س38351143 ُش َل ت اؿ سالمِة27/09/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اج ظفِة38361213 ت احل سالمِة01/05/1998اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء38351195 ب ا عاً ت اً سالمِة04/11/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س38361170 َ ي ًو ـع ت امل سالمِة15/05/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ى38361340 ـمل سَم ت امل سالمِة17/09/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء38351340 صاي ص زه ٍص ت أ م سالمِة04/08/1999أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ي سَامين38361139 ًز ت ام سالمِة09/07/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى38361290 ت ببىص مععف سالمِة08/12/1999أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن38361249 زل ت بال ق سالمِة01/02/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ني38351007 س ت بالل اي سالمِة08/02/1993اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء38361144 صا ُز مة اً اظ ـصيب ف ن اً ت ب سالمِة20/10/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ىس فذَحة38361117 ن ؿُ ت ب سالمِة01/01/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38361113 ي َل وس َ ت ب سالمِة20/11/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء38351064 صا ُز مة اً اظ رص ف وه ت ب سالمِة21/04/1994أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س38351318 واي َل ت ب سالمِة10/02/1999أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صمي38351351 ىرتت م ت ح سالمِة25/09/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

وب38351331 س اً ت يس َل سالمِة27/06/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٌلء38361141 ت صََح أ  سالمِة12/08/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب38361332 س ًز اب ت ؿ سالمِة20/05/2001اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ييب حلسن38351347 س اً ت ؾب سالمِة31/08/1999أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سة38351330 ني رص َ س ًل احل ت ؿ سالمِة25/06/1999اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ىصمي38351125 س اً ًل ؾب ت ؿ سالمِة18/05/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ني38361066 س وفصى اي ت ه سالمِة08/10/1994اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س محزة38361120 ت َل سالمِة27/01/1996اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي38361134 ت مَوك م سالمِة06/06/1996أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س38361115 ـمي َل ت واه سالمِة10/12/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ٌلن محزة38361097 ت وح سالمِة19/05/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ىي سفِان38361086 ت حي سالمِة16/02/1995اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س38361159 ص رص َ سٍ سالمِة25/02/1997اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب38351303 ىن ًز ٍ سالمِة13/10/1998اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ق38361215 صزا س اً ويب ؾب سالمِة12/05/1998أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز38351127 ـٍز س اً ويب ؾب سالمِة14/06/1995أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يارص38361325 س اً امي ؾب سالمِة15/01/2001ابابه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ي38351115 سٌلؾَ سي اإ سالمِة24/02/1995ابج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

يش سِام38351118 سالمِة16/03/1995ابد رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سول محزة38361128 سالمِة26/03/1996ابؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى38351054 جام مععف سالمِة06/02/1994ابحل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ف سىِية38361148 سالمِة24/11/1996ابً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س38351413 فِاليل َل سالمِة01/01/2001ابً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ان38351376 مي يور اإ سالمِة26/03/2000ابً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سالمِة07/11/1999حبصي س ياء38361286 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة38361219 ورش ق ب اً سالمِة20/07/1998خب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًل38351065 ص ؿ سالمِة27/04/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي38351148 ِاد س اً صاس ؾب سالمِة21/10/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صحمي38351059 س اً صان ؾب سالمِة05/03/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

م38361333 صا صضاوي اه سالمِة05/06/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صودي مـاد38361270 سالمِة08/08/1999ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38361085 وو صودي ً سالمِة13/02/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء38361312 زامي أ  سالمِة15/09/2000ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة38361260 سام سالمِة16/04/1999بسالم أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َمية38361088 سالمِة22/02/1995بضريي ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة38351095 ط اندً سالمِة31/10/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

د38361276 وا سالمِة28/09/1999بعاش ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ف38351236 وس سالمِة07/08/1997بلوٌك ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مة38361099 اظ سالمِة01/07/1995بفت ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س38361334 سالمِة12/06/2001بلاس َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351157 َ س اذل سالمِة11/12/1995بالج ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سان38351417 ساوي اح َب سالمِة27/02/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

َبرصي ُضام38361224 سالمِة26/07/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وب38361014 ي أ ً َب سالمِة01/06/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص38351155 وث َحايق ه سالمِة17/11/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ة38361316 صمي َزرك ه سالمِة02/10/2000ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية38361263 َـصيب ذ سالمِة01/06/1999ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ز38361005 ـٍز س اً س ؾب َـىِ سالمِة18/01/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

َـَياوي حبَبة38351241 سالمِة08/09/1997ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َفاضة محزة38351197 سالمِة15/11/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ف38351030 وس َوك ً سالمِة19/07/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

فلَِ حٌان38351055 ن اً سالمِة16/02/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن38351284 زايب أ مي ن امل سالمِة18/06/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ى38361226 ورش ن ابدة ب سالمِة16/08/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س38351013 َـَ س ب َـَ ن ب سالمِة24/03/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي38351334 ىص م وب ن ب سالمِة06/07/1999ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ن ذري حفعة38351367 سالمِة29/12/1999ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

مية38361317 س أ م ن ؾبَ سالمِة10/11/2000ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سٌلء38361108 ٍك أ  ن وحَ سالمِة14/10/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38361065 ن مٌاح محَ سالمِة07/10/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

فِغ38361123 س احل سا ؾب ن مِ سالمِة20/02/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة38361165 ور سة ه سالمِة26/03/1997بًبًو رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة38351194 صمي سالمِة26/10/1996بية م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مة38361041 اظ سالمِة02/03/1994بيجمة ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن38351098 سان سالمِة23/11/1994بيجودة ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى38351332 سالمِة30/06/1999بيحمو مععف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية38351404 اوي ذ سرك سالمِة14/11/2000بي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ي38361121 ِاد س اً ص ؾب سالمِة01/02/1996بزناٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ٌلر38351329 سالمِة22/06/1999بًسـادة ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38361109 س َل سالمِة20/10/1995بًسـَ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني38351060 س سالمِة18/03/1994بيـبوش اي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سالمِة15/01/1997بيفاليح برشى38351207 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

هنمو لكثوم38351431 سالمِة29/09/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

وجٌاح حفعة38351422 سالمِة30/04/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

وجٌة ُضام38361059 سالمِة10/07/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وسف38361013 وجٌة ً سالمِة20/05/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38361201 وحسٌُة َل سالمِة24/01/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س38351070 وحِىون َل سالمِة03/05/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

هل38351272 س الا صظة ؾب ود سالمِة06/04/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38361188 َ ساذل ي ؾب ََف وذ سالمِة16/10/1997ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سي38361171 ِ ودراع امل سالمِة20/05/1997ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ودراع حلسن38351005 سالمِة10/01/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38351232 ودايب َل سالمِة07/07/1997ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

38361127ٍ س الال ب ؾب ودً سالمِة13/03/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ني38351141 س ورالكت احل سالمِة20/09/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َية38361111 ة ايمس اه وزوم سالمِة13/11/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س38361342 وسفار امح سالمِة08/10/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

َعَف38361129 ساٌ وسَمي ؾب سالمِة01/04/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

م38351418 صا وصفة اه سالمِة02/03/2001ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ي سىِية38361062 وظالؾ سالمِة13/09/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س38351362 ب أ و اً وظ سالمِة03/12/1999ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س38361125 ص َل اُ وظ سالمِة06/03/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َـة38361004 ة رب رسً وؾ سالمِة06/01/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

زل38351187 ا ودي ذ وؾ سالمِة26/08/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مة38351010 اظ صمي ف وه سالمِة12/03/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سة38351171 ن سـَ ٍص وه سالمِة29/04/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38361026 ي َل واُ وجل سالمِة01/09/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية38351372 وذلُس أ م سالمِة03/02/2000ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

وحلَة مسرية38351177 سالمِة16/06/1996ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ف38351123 َعَ س اٌ ص ؾب وًـزاف سالمِة30/04/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي حٌان38351154 وملساً سالمِة15/11/1995ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ء38351251 صا ُز مة اً اظ ي ف ًز وم سالمِة19/11/1997ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سٌلء38351062 ومـزي ا سالمِة13/04/1994ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًل سامل38351024 سي ؿ وهم سالمِة04/06/1993ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صا ص اميء38361315 ُو سالمِة02/10/2000ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صمي38361206 وٍىورار م سالمِة13/02/1998ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سالمِة30/03/1993بَاض سفِان38351014 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سالمِة14/02/1997بُيت حٌان38351212 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سجية38351312 سالمِة22/12/1998بَح ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سالمِة05/07/1997بَغ مٌَة38361176 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َعَف38361216 س اٌ ت ؾب سالمِة21/05/1998ثلصم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ار سَمية38361161 سالمِة01/03/1997مت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38361042 ام رص َ سالمِة10/03/1994مت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي38361145 ال م سالمِة04/11/1996هت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ي38361309 ان ام سالمِة23/08/2000هت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سٌلء38351146 ويم ا سالمِة10/10/1995ث رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سالمِة01/02/1998ثُس ية سِام38351265 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي38351293 ص م اب سالمِة08/09/1998ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة38361196 اظ ى ف اؾ سالمِة01/01/1998ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س38351276 ؽ ًز ام سالمِة26/04/1998ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صة38361081 اوي ُز سالمِة20/12/1994ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء38351352 صاي سالمِة08/10/1999جبور زه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

الم38351346 سو اح سالمِة27/08/1999ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ضِبة38351233 وين اً صم سالمِة11/07/1997ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ة38351345 وزً وين ف صم سالمِة19/08/1999ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ساوي سفِان38351093 سالمِة22/10/1994جـ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

عام38361255 سالمِة10/03/1999جـفصي ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وفِق38351369 َويل ث سالمِة15/01/2000ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ني38361253 س َويل اي سالمِة20/02/1999ج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن سىِية38351270 سالمِة25/03/1998جٌلل ازلٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ي38361007 ِاد ساً سالمِة02/03/1993جٌلل ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب38361250 ي ًز سالمِة01/02/1999مج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ِية38351234 ي أ م سالمِة05/08/1997مجَ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سالمِة08/04/1999جٌايت ص اميء38351323 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سالمِة26/07/1999جٌيت جنالء38361267 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

زل38351242 ا سالمِة08/09/1997جٌَرضة ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38361002 افِغ َل سالمِة01/01/1993ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سالمِة22/08/1994حبو برشى38351087 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وب38361096 سالمِة10/05/1995حبَب أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي38351366 ويب م سالمِة28/12/1999جح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ن38361058 سا ي وج سالمِة08/07/1994جح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ف38351191 وس ود ً سالمِة07/10/1996حح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ف38351134 وس سالمِة31/07/1995حصيب ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سالمِة20/09/1998حصصاوي حس ياء38361233 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب38361009 سالمِة12/03/1993حصيش اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن38361225 سالمِة13/08/1998حصص َة ورسٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سهللا38351083 ر ؾب سالمِة19/07/1994حًص رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َمية38361190 ز ح سالمِة22/10/1997حٍص رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي38351350 سراو ب سالمِة20/09/1999حس ياء اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ء38351407 صا ُز مة اً اظ سالمِة08/12/2000حس يوي ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ائضة38361158 ين ؿ سالمِة14/02/1997حس  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ة38351230 سام سالمِة02/07/1997حسوين أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ضـَبِة38351204 سالمِة01/01/1997حسُين اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وسف38351239 سالمِة19/08/1997حضادي ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

رضايم حس ياء38351401 سالمِة06/11/2000ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صحمي38361248 س اً سالمِة30/01/1999حفاظ ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن38351221 صوا سالمِة23/04/1997حفيض م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ق38361257 صزا س اً سالمِة02/04/1999حفِغ ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38351298 سالمِة29/09/1998حفِغ َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سالمِة17/10/1999حىوش حفعة38351356 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ًب38361266 سالمِة21/07/1999حالب ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة38351190 سالمِة05/10/1996حالوي اندً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك38361311 َواش هنَ سالمِة13/09/2000ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

َويت ًَىل38351394 سالمِة17/08/2000ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

َمية38351261 َوي ح سالمِة19/01/1998ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صحمي38361195 س اً ََب ؾب سالمِة31/12/1997ح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ق38351038 سً ع ىص اً وب ي ب َوسف سالمِة10/10/1993حٌلدي اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي38361056 ِ سالمِة27/06/1994حٌَف امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ء38351377 صا ُز مة اً اظ ني ف سالمِة04/04/2000حٌ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ارق38361035 س ظ سالمِة01/01/1994حِ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ن38351085 ورازلٍ سالمِة02/08/1994حميط ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية38351075 سالمِة05/06/1994حميود ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سالمِة14/12/1998حميودة ُضام38361244 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سالمِة29/09/1997دبري حمسن38361186 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صاري38361046 ٍز سجية اً سالمِة15/04/1994ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

زبري38361130 وش اً صب سالمِة17/04/1996د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وش بالل38361114 صب سالمِة06/12/1995د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سلون حمسن38351348 سالمِة09/09/1999ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ص38351145 وث ََفة ه سالمِة09/10/1995ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية38351294 ي ذ ََ سالمِة21/09/1998ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ودي ص اميء38351186 سالمِة13/08/1996د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وى س ياء38351084 سالمِة30/07/1994د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وي ًعَفة38351193 سالمِة19/10/1996د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة38361124 سام ة أ  ًو سالمِة20/02/1996د رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سالمِة04/04/1995دادى سَوى38361092 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س38351235 ش َل سالمِة05/08/1997دروٌ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ي38361197 سٌلؾَ ساغ ا سالمِة08/01/1998دك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ص38351199 وث ايل ه سالمِة14/12/1996دف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب38361174 اج ًز سالمِة30/06/1997دُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38361274 يب َل سالمِة08/09/1999دُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء38361323 صا ُز مة اً اظ ني ف ي سالمِة16/12/2000دُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء38351184 صاي س زه سالمِة25/07/1996رائ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ِية38361153 وح أ م سالمِة01/01/1997رب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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امثن38351252 اء ؾ سالمِة20/11/1997رج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سٌلء38361217 ي أ  سالمِة16/06/1998رمس رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سي حسن38361296 سالمِة18/01/2000رص َ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سالمِة06/04/1998رضا ًعَفة38351273 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مي38361180 صاُ ب سالمِة23/07/1997ريض اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صحٌلن38361024 ساً ِق ؾب سالمِة16/08/1993رف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء38351415 صا ُز مة اً اظ ِق ف سالمِة02/01/2001رف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ة ظفاء38361322 سالمِة15/12/2000رحي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

و ًعَفة38351255 سالمِة11/12/1997زمت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38361032 و َل سالمِة12/11/1993زمت رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب38351182 سالمِة07/07/1996زرار ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ء38361246 صاي سالمِة16/01/1999زروال زه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وب38351283 سالمِة10/06/1998زروايل اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة38351257 اظ صة ف سالمِة01/01/1998زرٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

اف سارة38361074 سالمِة09/12/1994زؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ىوك محزة38361179 سالمِة23/07/1997زؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ى38351100 ععف صايء امل سالمِة06/12/1994زه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن38351439 زل سالمِة23/03/2002زيك ق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ن38351249 زل س ق َ سالمِة08/11/1997ُز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سي ظارة38351165 َ سالمِة18/02/1996ُز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سالمِة04/08/1999زوان أ س َة38351339 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ة38361178 ن حبًص سالمِة15/07/1997زوٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ء38361010 صا ُز مة اً اظ سالمِة16/03/1993زاين ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء38351079 صا ُز مة اً اظ ان ف زؿ سالمِة27/06/1994ٍز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية38361306 ن ذ ن ازلٍ سالمِة15/06/2000ٍز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

لاين38351121 س اً سالمِة17/04/1995سادي ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وٌك38351424 ؽ د سالمِة08/06/2001ساًر رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صمي38361094 سالمِة02/05/1995ساًمي م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء38351092 صا ُز مة اً اظ سالمِة18/10/1994ساوي ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان جهص38351124 سالمِة07/05/1995زسح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية38361341 ؽ أ م سالمِة28/09/2001زسً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

س هللا سارة38351120 سالمِة07/04/1995سـ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء38351370 صا ُز مة اً اظ سان ف سالمِة20/01/2000سـ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س38351076 س َل سالمِة06/06/1994سـَ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي38351438 سالمِة10/03/2002سفري م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ء38361291 صا ُز مة اً اظ س ف سالمِة11/12/1999سٌو رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ص38361194 اج سالمِة29/12/1997صاديل ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية38351271 سالمِة01/04/1998صايف ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ص سفِان38351412 سالمِة28/12/2000صاه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ى38351436 سالمِة25/01/2002ص باب سَم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

لين38361034 س اً سالمِة17/12/1993ذسضوح ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مي38361284 صاُ سالمِة29/10/1999ذسميط اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351170 سالمِة22/04/1996رشايف َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة38361264 ان جم سالمِة08/07/1999رشك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ق38361254 رشا سالمِة26/02/1999رشويق اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص38361343 اج سالمِة15/10/2001صـيب ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سالمِة21/09/1997صـوري سارة38361185 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سهللا38361045 سالمِة10/04/1994صفضاري ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ـصيب38351018 سالمِة22/04/1993صفِق اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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س38351111 سالمِة16/01/1995صفِق َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سالمِة24/06/1998صىصهللا س ياء38351285 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن38361210 سالمِة26/03/1998صىور رضوا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سالمِة21/02/1993صٌلم ُضام38351008 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سالمِة02/07/1999صِاب ص اميء38351333 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ن38351131 سالمِة28/06/1995صِبون رضوا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة38351173 ود سالمِة05/05/1996صِبون ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

م38361236 صا ه سالمِة01/11/1998صِم اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء38351305 صا ُز مة اً اظ سالمِة01/11/1998صِم ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مية38351429 س ام سالمِة28/08/2001صَِ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ي38361184 ََ ني ذ سالمِة13/09/1997صِ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ز38361075 ـٍز س اً سالمِة10/12/1994صوٍىص ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي38361230 صي م سالمِة04/09/1998ظاب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني38361175 س ق اي سالمِة02/07/1997ظادً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سالمِة05/05/1995ظايف َُام38361095 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

و38361252 ام ي ظ سالمِة19/02/1999ظبح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص38361298 وث سالمِة12/02/2000ظربي ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

لَر38351337 س امل ي ؾب ل سً سالمِة25/07/1999ظ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ي ص اميء38361313 عم سالمِة22/09/2000مص رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وح حلسن38351129 سالمِة22/06/1995ظوً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ك38351066 ى سول ى سولك حض سالمِة29/04/1994حض رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

واع س ياء38351392 سالمِة10/08/2000ظ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وال محزة38351382 سالمِة07/06/2000ظ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سة38351067 سالمِة30/04/1994ظَوب رص َ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س38351311 عم س اً ف ؾب ًص سالمِة20/12/1998ػ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ص سِام38361294 اب سالمِة23/12/1999ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اصق سـاد38351162 سالمِة25/01/1996ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ء38361027 صاي ص زه ام سالمِة09/09/1993ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة38361300 ُز ص ى ام سالمِة18/03/2000ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سجية38351140 سي ذ اً سالمِة11/09/1995ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية38351343 سالمِة16/08/1999ؾبار ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ء38351138 صا ُز مة اً اظ سالمِة02/09/1995ؾبايس ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مس38351203 َلا سالاوي ب سالمِة01/01/1997ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س38361060 صحٌلين َل ساً سالمِة20/08/1994ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سالمِة11/09/1995ؾبويب محزة38361103 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء38351279 صا ُز مة اً اظ سالمِة13/05/1998ؾبَوي ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ني38351426 سالمِة23/06/2001ؾخَق أ م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ان38351368 سالمِة11/01/2000جعزي امي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سانن محزة38361037 سالمِة13/02/1994ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة38351274 سانين اندً سالمِة07/04/1998ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية38361304 ان ذ صف سالمِة05/04/2000ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وي ًَىل38361330 صف سالمِة29/04/2001ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ف38361239 وس صود ً سالمِة14/11/1998ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية38351338 وة ذ ًص سالمِة27/07/1999ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صى38361338 زة ذه سالمِة20/07/2001ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

د38361030 ز داو ٍز سالمِة30/10/1993ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ري38351259 زي زب ٍز سالمِة05/01/1998ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن38361149 ضٌلوي أ مي سالمِة14/12/1996ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صحٌلن38351011 ساً ي ؾب عَف سالمِة15/03/1993ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية38351214 ي ذ لِ سالمِة24/02/1997ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

دسام38361337 اكصة اب سالمِة18/07/2001ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سالمِة06/02/1994ؿال مـاذ38351053 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وب38351188 سالمِة02/09/1996ؿَوش أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سٌلء38351408 ًل مش ا سالمِة11/12/2000ؿ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صمي38351112 سالمِة09/02/1995ؿََوي م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صاوي ًعَفة38351322 سالمِة01/04/1999مع رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س38351144 واد أ مح سالمِة29/09/1995ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب38351101 صدي ًز سالمِة18/12/1994ق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني38361192 س صويب اي سالمِة01/12/1997ق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فار سَمية38351360 سالمِة26/11/1999ق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ىبري38351108 س اً فري ؾب سالمِة02/01/1995ق رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء38351432 صا ُز مة اً اظ صي ف سالمِة01/10/2001مغ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سى38351297 سالمِة27/09/1998مغَغ ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ني38361090 س ارس اي سالمِة02/03/1995ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

امثن38361146 ي ؾ اض سالمِة11/11/1996ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اضًل ًبىن38351246 سالمِة08/10/1997ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

د38351088 اضًل مصا سالمِة31/08/1994ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س38351185 َـَ مة اوب اظ سالمِة05/08/1996ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سالمِة29/06/2000فذح هللا محزة38351384 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وصـَب38351063 سالمِة13/04/1994فصاج ب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سالمِة05/07/1995فصاح ملَاء38361100 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َؽ38361275 سالمِة15/09/1999فصايح رب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س38361008 سالمِة06/03/1993فصح َل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س38351036 ات ادٌر صح سالمِة23/09/1993ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361222 وو ويش ً صه سالمِة21/07/1998ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سى38351244 س ُ ًص سالمِة17/09/1997ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ولن ؿالل38361069 سالمِة16/10/1994ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي38351051 امس م سالمِة20/01/1994ك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة38361259 وزً س ف اظ سالمِة14/04/1999ك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سالمِة22/06/1997كباب ُضام38351228 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

امثن38351264 سالمِة31/01/1998كبول ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة38361156 صو صوان م سالمِة24/01/1997ك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سالمِة14/06/1995كسعاس سارة38351128 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ـايل38351028 س اً رصاوي ؾب سالمِة17/07/1993ك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سالمِة11/03/2001كٌبوع سىِية38361328 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ٍك38361157 سالمِة03/02/1997اكس هنَ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

زس38351389 سالمِة16/07/2000اكس اي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صام س ياء38361051 سالمِة26/05/1994ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س38351047 صدين سـَ سالمِة11/01/1994ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

هل38351254 س الا صزي ؾب سالمِة28/11/1997ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ون جٌلل38361015 صم سالمِة03/06/1993ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ِية38351420 صويم أ م سالمِة29/03/2001ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

اب38361067 ُو س اً صويم ؾب سالمِة09/10/1994ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ق38351045 س احل صمي ؾب سالمِة01/01/1994ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سالمِة05/03/2001مكَح سىِية38351419 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سالمِة15/03/1997نياس حس ياء38361163 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك38351313 ومصي هنَ سالمِة23/12/1998ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ني38361289 س زي اي سالمِة01/12/1999ًرباك رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سالمِة21/04/2000ًبـًل مسَة38351378 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ن38351034 ورازلٍ يس ه سي الادٌر سالمِة01/09/1993ذلَ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص38351253 اب ني ج سالمِة27/11/1997ذل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س38361238 ني سـ سالمِة06/11/1998ذل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سي38351358 ِ سالمِة08/11/1999حليوش امل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

د38361205 وا ي ج ف ًص سالمِة10/02/1998خل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ى38361241 زرق مععف سالمِة26/11/1998ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سالمِة04/10/2000ًضاكر ًبىن38351397 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صحٌلن38361228 س اً سالمِة26/08/1998ًضىص ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص38351373 وث سالمِة09/02/2000ًضىص ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سالمِة19/02/1994ًضِاب ص اميء38351057 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة38351307 اظ سالمِة26/11/1998ًضِب ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وب38351082 سالمِة09/07/1994ًـبُيش اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ب ص اميء38361167 سالمِة28/04/1997ًـًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن38351324 سالمِة20/04/1999ًـَاض ظالح ازلٍ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ص38361305 سالمِة12/05/2000ًلفاري مع رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سايل سىِية38361173 سالمِة30/06/1997ًى رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

زل38351328 ا سٌش ذ سالمِة05/06/1999ًى رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صمي38351365 ي م سالمِة26/12/1999ًىِح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ة38361053 سالمِة08/06/1994ملسايل اندً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سٌلء38361036 سالمِة08/01/1994ملسمك أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361019 سالمِة03/07/1993مللاري اَل رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى38361003 سالمِة01/01/1993مللاري مععف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سالمِة21/02/1997مللاس حلسن38351213 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ىض38361107 سي ر سالمِة12/10/1995ًي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وب38361104 سالمِة25/09/1995ًِيَوي أ ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية38351223 ويح ذ سالمِة26/04/1997ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سة مََىة38361348 وًَ سالمِة26/01/2002ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سالمِة14/04/1993مربوك حسن38351016 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي38361152 ََ سالمِة23/12/1996مربوك ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

زة38351364 ٍز سالمِة26/12/1999مربوك ؾ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

د38351256 سالمِة25/12/1997مربويك مصا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سالمِة25/02/1994مبضور سىِية38361040 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س38361292 سالمِة13/12/1999مبضور ُي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ِية38361138 سالمِة03/07/1996ممتري ام رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صحٌلن38351074 ساً ساوي ؾب سالمِة05/06/1994جم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سويل ًَىل38351117 سالمِة06/03/1995جم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سي ًَىل38351379 سالمِة03/05/2000جم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

مية38351149 سرايس أ م سالمِة21/10/1995م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اء38351168 ب رج سالمِة07/04/1996مصاه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وح حس ياء38351216 صب سالمِة01/03/1997م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ن38361116 ورازلٍ ان ه صج سالمِة20/12/1995م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ال38351381 صجٌاين ام سالمِة26/05/2000م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

س38351004 صزاق سـ سالمِة08/01/1993م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صيض حٌان38361164 سالمِة24/03/1997م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س38351137 صيض سـَ سالمِة23/08/1995م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س38351374 َ س اذل م ؾب ًز سالمِة28/02/2000م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سٌلء38351304 سالمِة18/10/1998مساك أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ًب38361272 سالمِة14/08/1999مس خبرش ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سٌلء38351296 س أ  سالمِة27/09/1998مس خـ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مي38351091 صاُ سالمِة08/10/1994مسـود اب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان38361155 مي سالمِة02/01/1997مسلون اإ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

رية38361082 ًك ُز سالمِة26/12/1994مس رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س38351300 سالمِة10/10/1998مضِور اان رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38351180 سالمِة20/06/1996معار أ مح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سالمِة15/08/1999معباح سفِان38361273 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سالمِة18/10/1993معص فذَحة38351041 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سالمِة28/07/1999مـصويف حسن38361268 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اة38351200 سالمِة16/12/1996مـزوف جن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اء38361293 سالمِة17/12/1999ملازي رج رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سالمِة22/11/2000ملين ظفاء38361320 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية38351319 سالمِة27/02/1999مفذاح ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س38351104 ي امح سالمِة01/01/1995مفض رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

اكوي محزة38351243 سالمِة16/09/1997م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سالمِة12/01/1997مىصمي حٌان38351206 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ى38351434 سالمِة10/11/2001مىٌايس سَم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س38351359 عم س اً سالمِة09/11/1999مَوك ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سالمِة02/09/1997مَوك ٌرسى38361183 رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مي38361209 سوح وس  سالمِة19/03/1998مم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء38351035 سالمِة18/09/1993مٌخفؽ أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س هللا38351113 سالمِة14/02/1995مٌضوري ؾب رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن38351325 ة رضوا سالمِة02/05/1999مٌَاه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ن38361193 صوا سالمِة13/12/1997مٌري م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك38351387 ساوي مجَ سالمِة14/07/2000هم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وب38351164 وح اً سالمِة14/02/1996م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ان38361237 مي وساوي اإ سالمِة02/11/1998م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ى38351069 ودي سَم وً سالمِة02/05/1994م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية38361151 ين ذ وم سالمِة17/12/1996م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مة38351288 اظ ي ف َ ُو سالمِة16/07/1998م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مية38361281 سالمِة17/10/1999انيج أ م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ىس38351248 سالمِة28/10/1997اندر ؿُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن38351073 فصا سم ق سالمِة01/06/1994ان رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

غ حمسن38361265 سالمِة20/07/1999انُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وب38351169 سا اً سالمِة22/04/1996هباح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ى38361150 ورش ي ب سالمِة17/12/1996جنم رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب38351405 ال ًز سالمِة24/11/2000حن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سجية38351302 ؼَف ذ سالمِة12/10/1998ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

عاحل38351158 سالمِة01/01/1996هـمية اً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ٍك38361318 س هنَ فِ سالمِة14/11/2000ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

فُيس بالل38361199 سالمِة14/01/1998ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اد38361122 فُيس هج سالمِة05/02/1996ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سن38351166 لاش احل سالمِة01/03/1996ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

لاش مَىة38351423 سالمِة01/06/2001ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

لصي مسرية38361021 سالمِة19/07/1993ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص38351198 صاوي مع سالمِة12/12/1996هن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة38361106 ورً واس ح سالمِة30/09/1995ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ان38351427 مي سي اإ ِ ور اً سالمِة03/07/2001ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

وزري ُضام38351105 سالمِة01/01/1995ه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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َا38361227 سالمِة19/08/1998هزياري ده رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َمية38361269 امش ح سالمِة01/08/1999ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ني38361229 سالمِة02/09/1998ُالل أ م رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب38351390 سالمِة01/08/2000ُالل ًز رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

َمية38351430 وري ح سالمِة05/09/2001ُ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ة38351090 امض سالمِة03/10/1994واراكن ف رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي حفعة38351335 ظَف سالمِة08/07/1999وا رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ٌلل38351202 سالمِة30/12/1996وايف ن رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صمي38351398 س م ٌص سالمِة13/10/2000واً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ضمش ظفاء38351224 سالمِة29/04/1997واً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ق38351287 س احل ب ؾب عاً سالمِة10/07/1998واً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سٌلء38351402 س ا ِ سالمِة13/11/2000وح رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س38351160 صان امح سالمِة12/01/1996ور رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن38361049 يوا رضوا سالمِة17/05/1994ون رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية38361110 سالمِة28/10/1995وزل روزة ذ رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة38351130 زي حمجوب سالمِة23/06/1995وى رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س38351126 ري ُي سالمِة07/06/1995وه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى38351136 َم مععف سالمِة18/08/1995وه رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َب لكثوم38351291 سالمِة28/08/1998ُو رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ىي38361080 هب ني اٍ س سالمِة16/12/1994اي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ني حلسن38351032 س سالمِة18/08/1993اي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة38351286 سام سالمِة30/06/1998ٌسالين أ  رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س38361063 ضاض سـ سالمِة26/09/1994ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س38351327 واح ساً و ؾب سالمِة01/06/1999مي رتبَة الا ساً َ ولي ارص  َلصيشم صحٌلن ب س اً َََة ؾب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

مية38361295 ي ام وسف سالمِة12/01/2000ً رتبَة الا ساً َ ولي ارص  سم دٌر ولي اإ َََة م خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

42451105ISMAIL ال ي ابؿ سٌلؾَ سهَة23/03/1997ا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

42441232NOUHAILA ب زا ٍك ؾ سهَة12/08/1999هنَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

وب42451062 سهَة28/10/1995أ ابش أ ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

وى42431352 زيي جن سهَة12/01/2002احب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

مي42431341 صاُ صاغ اب سهَة13/10/2001اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

ي ص اميء42441103 عمي سهَة01/11/1996اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

صحٌلن42441071 ساً ـاش ؾب سهَة03/10/1995اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

صحمي42441075 ساً ىور ؾب سهَة29/12/1995أ ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ني مـاد42431244 َ سهَة06/07/1999اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ري محزة42441219 ن امل سهَة10/05/1999اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ء42431304 صا ُز مة اً اظ سلون ف ن ذ سهَة15/10/2000اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

مي42441285 صاُ ق اب ن رشً سهَة28/08/2000اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

س42451141 وو و مٌرص ً سهَة01/12/1997أ ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ني42441178 فصج ام واً سهَة28/05/1998اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ى42441252 وايف سَم واً سهَة10/12/1999اب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ني42431148 س ام اي ومت سهَة02/12/1997أ ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

صمي42431114 وسري م سهَة04/03/1997اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ور42431006 م اه وضَ سهَة03/05/1993اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ني42451189 مة ايمس اظ وف سهَة10/11/1998أ ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

وس جٌلل42431218 وحل سهَة13/01/1999اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

وانيج ُضام42441231 سهَة06/08/1999أ ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

صاك ًبىن42441301 سهَة14/01/2001أ ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ب42431095 ساد راب سهَة08/10/1996اج ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

د42451221 ـاوين زاي سهَة05/06/1999اج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً
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سى42451283 ـٌلم ُ سهَة24/09/2000اج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

س42431232 َ س اذل ني ؾب صب سهَة04/04/1999اح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

س42431074 سان رص َ سهَة01/01/1996اح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

صمي42441199 و ه ٌلم سهَة31/10/1998اح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

وب42441020 صاز أ ً سهَة05/09/1993اد ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

صمي42441146 عرية م سهَة23/10/1997اد ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

س42431057 ري َل سهَة29/07/1995امخ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

د42451222 ىصمي زاي س اً سهَة11/06/1999اد ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ق42451266 صزا ساً ُش ؾب سهَة21/04/2000ادب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ق42441100 ارو يس أ زيم ف دٌر سهَة05/10/1996اإ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

س42441248 وش سـ سهَة14/10/1999ادًر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

مية42431231 ًل أ م دؿ سهَة03/04/1999اإ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ف42451158 اي مٌع سهَة20/03/1998ادك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

زل42431122 ا ب ذ سهَة14/04/1997ادًو ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

زل42441201 ا ايل ذ سهَة29/11/1998ارج ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

صحمي42451074 س اً سهَة16/02/1996ازيك ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ص42441134 ار مع سهَة16/07/1997أ ُز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ن42441330 ص أ مي سهَة20/11/2001أ ُز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

د42451055 وا سي ج س سهَة02/09/1995ا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ساك ًَىل42431066 سهَة26/10/1995أ  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

سي42451067 ِ سٌلؾًَل ؿَوي امل سهَة06/01/1996ا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

امثن42431353 سوس ؾ سهَة17/01/2002ا ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

سهَة13/03/1993أ رشواو ًَىل42431003 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ان42451173 ي امي ف سهَة14/06/1998ارشً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

م42431054 صا يب اه صعاً سهَة13/07/1995ا ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ىس42431109 صُبان ؿُ سهَة12/02/1997ا ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ني42441204 ظبان ام سهَة16/12/1998ا ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ايل42451119 ف ؿ ًو سهَة25/07/1997اظ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

بََون سفِان42431300 ؾ سهَة30/08/2000اإ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سل محزة42451334 سهَة25/11/2001اؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

اميء42451155 ٍك اًض  َ سهَة18/02/1998اؾس  ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ىي42451177 عَة حي سهَة06/08/1998اؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

صدي مٌال42451231 سهَة24/08/1999اف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

س42441190 ي او ض سهَة03/07/1998اف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

َة42451327 رب راه ًز سهَة28/08/2001اك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ن42441328 سهَة07/11/2001أ اكر ظالح ازلٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

وب42441021 صاكو أ ً سهَة09/09/1993أ ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

س42451324 يس َل صايس الادٌر سهَة01/08/2001الاح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ي42431024 سٌلؾَ يش اإ ضُ يس امل سهَة15/05/1994الإدٌر ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

سي42431185 ِ يس امل سهَة03/08/1998الادٌر ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

يس سفِان42451238 سهَة15/10/1999الادٌر ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ف42431188 وس يس ً ظفص الادٌر سهَة13/08/1998ال  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ص42451091 اج ي ُ ح سهَة22/09/1996ال و ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

رية42441067 ني ُز سهَة09/08/1995ال م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ل42431285 اد ني ؿ سهَة10/06/2000الام ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سي42451030 ني هم سهَة20/06/1994ال م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

صمي42431284 سهَة04/06/2000الاويس م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

عام42451153 وض ؾ باؾ سهَة10/02/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ـصيب42431313 بحصاوي اً سهَة26/01/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م
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سي42451171 ِ بحصي امل سهَة03/06/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ص42431242 عاُ ة اً ربن سهَة03/07/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ًب42441338 سي ًز رًب سهَة06/02/2002اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ي42431091 وف بضاري ه سهَة17/09/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ة42431296 سً برصي هم سهَة10/08/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

س42451168 بعري َل سهَة25/05/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

اد42431064 سادي هج بل سهَة11/10/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

امثن42451197 بَلَيت ؾ سهَة29/12/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

اق42441202 بََين وف سهَة09/12/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ر42441177 وا بوصبيت اه سهَة23/05/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

بزي مـاد42431213 سهَة29/12/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ن42431299 سان بَغ ؿ سهَة24/08/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

ة42431067 سام خاصفِين ا سهَة10/11/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

وب42441045 خايق أ ً سهَة17/07/1994اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ي42451001 ِاد ساً ب ؾب خائ سهَة03/12/1992اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ق42441016 صزا ساً خباع ؾب سهَة30/07/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ني42441220 س ام خرباين َل سهَة18/05/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

خجاين سِام42441205 سهَة26/12/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ة42441037 سام هتويل أ  سهَة23/04/1994اٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ى42431033 ورش زويل ب سهَة27/11/1994اجل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

د42441052 وا زويل ج سهَة14/12/1994اجل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ي42451259 ََ الب ذ سهَة18/03/2000اجل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ان42451305 ِاد امي سهَة18/04/2001اجل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

اري سىِية42451205 ُو سهَة08/02/1999اجل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س ٌرسى42451227 َ سهَة21/07/1999اجل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ىصمي42431161 ساً ًل ؾب اج سهَة22/02/1998احل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ىبري42441085 ساً ايج ؾب سهَة01/05/1996احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ة42441176 سام اح أ  سهَة18/05/1998احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ني42441126 س ارث اي سهَة09/06/1997احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

صمي42441137 افؼون م سهَة28/07/1997احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

سان42451299 م اح اً سهَة25/02/2001احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

وب42451329 ًك اً اٍ سهَة18/09/2001احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

صيث ُضام42451092 سهَة19/11/1996احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

س42441056 صي َل ٍص سهَة15/01/1995احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ياوي محزة42431156 سهَة14/01/1998احلس  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

سوين ؿالء42451194 سهَة28/11/1998احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ىٌلوي مـاد42451004 سهَة21/02/1993احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

سوين بسمة42441135 سهَة21/07/1997اذل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

وب42451063 ي أ ً ع ًص سهَة31/10/1995اذل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ق42441001 صزا ساً زاوي ؾب سهَة06/12/1992اذل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

د42441254 صدا ويم اً سهَة20/12/1999اذل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س42431142 س او َ سهَة09/10/1997اذل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

ًب42451332 سي ًز َ سهَة14/11/2001اذل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

م42451048 يايف أ د سهَة08/06/1995احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ف42431101 وس يوين ً سهَة02/01/1997احل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ني42441003 وزي ام سهَة01/01/1993احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

َال سفِان42441079 سهَة27/01/1996احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ًل42451136 َان ؿ سهَة19/10/1997أ حل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

مي42441240 َاين ر سهَة11/09/1999احل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج
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ى42431342 ازلي سَم سهَة16/10/2001اخل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

ِية42431303 يس ام ام سهَة12/10/2000اخل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

سجية42451035 باز ذ سهَة09/11/1994اخل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ء42451271 صا ُز مة اً اظ ني ف ض سهَة01/06/2000اخل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

يس مٌري42441305 سهَة10/02/2001ارل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

لين42451139 س اً سي ؾب َ سهَة20/11/1997ارل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ف42431040 وس ُس ً سهَة23/01/1995ازلاُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

س42431181 سهَة25/06/1998ازليب سـَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

َاين ًَىل42431115 سهَة11/03/1997ازلب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

دسام42441267 ب ٍك اإ ِ سهَة01/05/2000ازلد ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

س42431294 سهَة04/08/2000ازلرس أ و ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

س42441172 وين رص َ سهَة19/04/1998ازلره ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ون معـب42451104 سهَة19/03/1997ازلك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

وب42451088 سهَة28/08/1996ازللل اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ني42451297 س سهَة01/02/2001ازللل اي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ِان42431179 يب امس سهَة10/06/1998ازلُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42431023 يب سـَ سهَة21/02/1994ازلُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

س42451187 يب أ مح سهَة14/10/1998اشلُ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

يب ص اميء42431237 سهَة29/04/1999اشلُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

صايج سِام42431007 سهَة04/05/1993اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

س42431346 صاغ أ و سهَة12/12/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

صاغ محزة42441018 سهَة04/08/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

صايم محزة42431079 سهَة18/03/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ي42441233 صايم وائ سهَة19/08/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

س42451117 وو صايم ً سهَة17/07/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

سجية42431075 صحٌلين ذ سهَة08/01/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ة42451208 سً سـ وين اً صمح سهَة24/02/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

وي سىِية42451229 صح سهَة29/07/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

س ًَىل42431275 صص َ سهَة03/02/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

مي42431233 صاُ سي اب صص َ سهَة05/04/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ي42431104 سٌلؾَ سي ا صص َ سهَة24/01/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

اين ًَىل42451134 صم سهَة07/10/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

س رضا42431196 صوام َل سهَة25/09/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ة42441333 سام صوزي أ  سهَة01/12/2001اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ن42451140 صويك ظالح ازلٍ سهَة23/11/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ص42441119 اج صواين ُ سهَة14/03/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

س42441244 ًص ي ف ف ًص سهَة30/09/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

د42431265 ؤا زاوي ف سهَة02/12/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ن42451295 صوا زرادي م سهَة30/12/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ى42451330 ى يب هن عاً زرق اً سهَة21/09/2001اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ص42451138 زروايل مع سهَة18/11/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ال42441263 صي أ م زؾ سهَة09/04/2000اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

زمزايم وظال42451307 سهَة27/04/2001اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ن42451296 سر ازلٍ اري ب ُز سهَة22/01/2001اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

َا42431162 صاين ده ُز سهَة23/02/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

واين رضا42451151 ُز سهَة04/01/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ن42431288 زواد أ مي سهَة09/07/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سجية42451094 ري ذ زوب سهَة01/01/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ف42451269 وس ي ً وجن ساب سهَة18/05/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً
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س42431118 سايخ انُ سهَة17/03/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ساحي مـاد42441104 سهَة13/11/1996اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

يس محزة42431241 ساٌ سهَة30/06/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

امت42441326 يس ح ي الادٌر باؾ سهَة19/10/2001اًس  ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

سجية42451257 ي ذ باؾ سهَة15/03/2000اًس  ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

سبيت قَثة42451284 سهَة25/09/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ن42431070 صوا سبيت م سهَة23/12/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ص42451250 اج ي ُ بع سهَة18/02/2000اًس  ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

وب42441270 رساف أ ً سهَة28/05/2000اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ف42451133 وس ويت ً رسب سهَة03/10/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ام42441133 ساوي وئ سـ سهَة06/07/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

سـودي س ياء42441004 سهَة18/01/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ن42441127 صوا سماليل م سهَة11/06/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ي42451226 سماليل هبِ سهَة09/07/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ـايل42431217 ساً سي ؾب سِ سهَة11/01/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ىصمي42431078 ساً سي ؾب سِ سهَة15/02/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ن42441214 صوا سًَِل م سهَة07/03/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

يس ُضام42441144 سٌو سهَة11/10/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

سي42441025 ِ خ امل ضام سهَة08/11/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

سجية42431271 خ ذ ضام سهَة07/01/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ضايم حمسن42451132 سهَة26/09/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ب مـاذ42441083 ضائ سهَة16/03/1996اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ز42451166 ٍز اوي ؾ رشك سهَة21/05/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ني42431084 س أ م اوي َل رشك سهَة11/05/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

وب42441107 بَلَيث اً ضلصي اً سهَة07/01/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ضمضايم جهص42431335 سهَة08/08/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ء42441300 صا ُز مة اً اظ ب ف عاح سهَة11/01/2001اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ني42431178 س عادق اي سهَة08/05/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ني محزة42431203 عادك سهَة02/11/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ى42451253 ي سَم ل عادً سهَة04/03/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

سي42431153 ِ عايف امل سهَة01/01/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

عربي مسرية42451202 سهَة20/01/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

َاس42451054 ً ي اإ ل سً ع سهَة08/08/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

س42441124 وو ي ً ل سً ع سهَة05/06/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ة42441027 سام علري أ  سهَة20/11/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

امت42431030 عويف ح سهَة29/09/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

عَاض حسام42441339 سهَة15/03/2002اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ص42451144 اج ي ُ عَف سهَة08/12/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

صة42431044 ُز ضاوي اً سهَة10/04/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ًب42441320 ؽ ًز عاً سهَة23/08/2001اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ي42431190 ََ ؽ ذ عائ سهَة26/08/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ص42441152 عايئ مع سهَة28/12/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

اوي حفعة42451039 عصف سهَة02/01/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ًب42431086 عوابيل ًز سهَة30/05/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

سالم42451114 س اً عويخ ؾب سهَة03/07/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

س42441024 عوريش َل سهَة26/10/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

وب42451082 عَفوري أ ً سهَة26/04/1996اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ني42451265 س ـايت اي سهَة12/04/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

وسف42451142 ي ً امـ ـامصي ج سهَة04/12/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً
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مية42431345 ـبايس أ م سهَة17/11/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

ن42431221 ـبايس أ مي سهَة05/02/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

وب42451019 ي اً ـباض سهَة17/02/1994اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

سي محزة42441251 ـب سهَة11/11/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ي42431098 سٌلؾَ ـامثين ا سهَة28/11/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

س42441031 ـامثين دٌر سهَة21/03/1994اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ني42431209 س سراوي اي ـ سهَة19/11/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ف42441165 وس اوي ً ـصف سهَة16/02/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ي42431135 يس هبِ ـٌص سهَة29/07/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ء42431295 صا ُز مة اً اظ ـزوازي ف سهَة06/08/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

س42431134 ـزوزي َل سهَة29/07/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

َاس42431248 ً ـسايل ٌاإ سهَة27/07/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ص42431125 ـرسي مع سهَة06/06/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ء42451060 صا ُز مة اً اظ ـرسي ف سهَة17/10/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ـضَوج ص اميء42431282 سهَة23/05/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

س42431083 ـرضاوي رص َ سهَة10/05/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ف42441316 وس ـعريي ً سهَة03/08/2001اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ـفايق سىِية42431020 سهَة31/01/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ر42451214 وا ـالم أ ه سهَة15/04/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ن42431260 ـَمويس رضوا سهَة25/10/1999اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

اد42451028 ي هج ـَم سهَة03/06/1994اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ف42441087 وس ي ً ـَم سهَة15/05/1996اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

باسط42441009 س اً ـمصي ؾب سهَة18/05/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

س42441196 ـوين ادٌر سهَة07/09/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ـَان هـٌلن42431034 سهَة23/12/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ري42431343 ـُسات مس سهَة07/11/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

يب صوؾَب42451276 لاً سهَة01/08/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ف42451113 وس ي ً لامل سهَة24/06/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

اوي بيـاصري42441017 لصف سهَة04/08/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

لصي حلسن42451040 سهَة03/01/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

س42431055 لصي َل سهَة28/07/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

لزايل محزة42451077 سهَة20/02/1996اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ق42431014 ساحل لزايل ؾب سهَة14/08/1993اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

س42441149 وو لزايل ً سهَة28/11/1997اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

مية42441335 سور ام لي سهَة19/01/2002اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ن42431065 ورازلٍ لوري ه سهَة22/10/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

وسف42431279 فايس ً سهَة14/04/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ـَوي ص اميء42441292 ي اً فح سهَة16/11/2000اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

وصـَب42451121 فصانوي ب سهَة05/08/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ي حس ياء42451143 فصايظ سهَة05/12/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ن42431183 زل يش ق فٌص سهَة07/07/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

سي42451097 ِ فاكك امل سهَة16/02/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ي سٌلح42431326 فَح سهَة22/05/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ء42431089 صاي فوز زه سهَة02/08/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

وصـَب42451201 لادري ب سهَة10/01/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ي ص اميء42431305 لامس سهَة23/10/2000اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

س42451007 ون رص َ لاه سهَة16/03/1993اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

خار42431026 لبوري اخمل سهَة01/08/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

وب42441246 ي أ ً لصاظ سهَة08/10/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج
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لصايف صفِق42451252 سهَة04/03/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ني42441162 س لصص اي سهَة03/02/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

لععايل محزة42441161 سهَة03/02/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ة42451300 ور ىص ه سهَة28/02/2001اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ىصابين حفعة42441086 سهَة08/05/1996اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ام42431105 ىصيب وئ سهَة26/01/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

س42441193 ىعري امح سهَة11/08/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ىصمي42451057 س اً ة ؾب ىعاً سهَة09/09/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ي ُضام42441217 ىِح سهَة10/04/1999اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ًب42441130 َميوين ًز سهَة20/06/1997اٌ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ايح سِام42441171 سهَة17/04/1998امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ي42451023 اكم ًك اً اً سهَة05/03/1994امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ف42441023 وس اوى ً سهَة17/10/1993امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

صمي42451164 ربوك م سهَة15/05/1998امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ِام42451318 ً خولك اإ سهَة06/06/2001امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

صة42441058 شوب ُز سهَة20/01/1995اجمل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ي42451178 بَويب هبِ سهَة12/08/1998احمل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

َاس42431340 ً ط اإ صاب سهَة30/09/2001امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ِية42451031 ط أ م صاب سهَة22/06/1994امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ى42431193 صانيق مععف سهَة05/09/1998امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

خبرشي ص اميء42431269 سهَة01/01/2000املس  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ـايل42441064 ساً س ؾب سـَ سهَة21/05/1995امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ي42431338 ي سَِ سل سهَة21/09/2001امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

رشدال سفِان42451287 سهَة09/10/2000امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

يش رضا42441284 ضُ سهَة23/08/2000امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

س42441128 عم ساً ـخويق ؾب سهَة13/06/1997امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

سي42451203 ِ ـلول امل سهَة26/01/1999امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

لاس مـاد42431226 سهَة14/03/1999امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ال42431302 ًك ام َ سهَة16/09/2000امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ٍك42441277 رص هبِ يخ سهَة03/08/2000امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

يخعري جـفص42431069 سهَة12/12/1995امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

يعور وس مية42451127 سهَة10/09/1997امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

وسف42441221 يعوري ً سهَة26/05/1999امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

ري42451049 يور مس سهَة28/06/1995امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ني42431029 س س اي وح سهَة15/09/1994امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

وسف42451165 وخ ً سهَة19/05/1998امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ين42451036 وم ىٌلل24/11/1994امل ساً سهَة24/11/1994 ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

صمي42451244 يس م يايج الإدٌر سهَة11/01/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

س42451160 يايج َل سهَة31/03/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

َاس42431325 َ اً ياًز سهَة20/05/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ء42451108 صاي يارصي زه سهَة04/05/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

صحمي42451254 س اً يارصي ؾب سهَة08/03/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

وىل42431136 س امل يارصي ؾب سهَة09/08/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ن42451083 سرازلٍ يجاري ب سهَة27/04/1996اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ى42451047 يزًل مععف سهَة14/03/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

َمي42451020 س احل يلصي ؾب سهَة22/02/1994اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

سر42431158 يس ب يور الادٌر سهَة28/01/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

س42451102 يومس َل سهَة12/03/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ق42441155 صزا س اً ي ؾب ِبع سهَة14/01/1998اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج
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س42451152 ِضىصي محَ سهَة24/01/1998اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

س42451046 عم ساً وصان ؾب سهَة15/02/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ٌلد42451115 ي ؾ وظف سهَة04/07/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

عاف42451279 َحَاوي اه سهَة23/08/2000اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

َحَاوي سىِية42431311 سهَة01/01/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ائضة42431146 ُسري ؿ سهَة18/11/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

سهللا42451192 ميوين ؾب سهَة17/11/1998اٍ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ين ُضام42431200 َوم سهَة29/10/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ة محزة42441257 اه سهَة08/01/2000أ م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س42451217 ون َل ُص سهَة25/04/1999أ م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

م ظالح42441241 ًز ٍص سهَة15/09/1999ام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ة42451273 سام ي ا ًز سهَة26/06/2000ام ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

س42451052 ي َل ًز سهَة05/08/1995ام ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ة42441311 امض لضو ف سهَة24/05/2001ام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ى42441307 الح سَم سهَة26/03/2001ام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

س42451071 الل َل سهَة10/02/1996ام ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ة42451185 زنول اً سهَة05/10/1998ام ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

سي42451041 فéàاهم وس سهَة29/01/1995 ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

42451278َ ن ظ وداٍ سهَة18/08/2000ام ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

هل42441114 س الا ول ؾب سهَة17/02/1997ام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ن42441250 ورازلٍ بار ه سهَة01/11/1999اُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

صاف حسن42431184 سهَة09/07/1998اُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

زل42441091 ا ص ذ وٍ سهَة11/07/1996اُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

يت صفِق42441112 سهَة29/01/1997اود ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

يي مـاد42431317 سهَة23/02/2001اود ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

صمي42441211 و ه سهَة27/01/1999أ وزه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

صمي42431307 لادر م س اً ب سهَة03/11/2000اوؾ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

س42451109 ُضة أ و سهَة11/05/1997أ وؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

سٌلء42451037 س أ  اسـَ سهَة02/12/1994أ وم ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

مي42431180 صاُ سي اب سهَة21/06/1998اوهم ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ء42431321 صاي ويس زه سهَة06/04/2001اوم ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ٌلد مـاد42431036 ت اح سهَة26/12/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ِا محزة42431028 ت اح سهَة08/09/1994اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ن42441078 سا بَوي وج ت اً سهَة24/01/1996اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ني42441084 س اج اي ت احل سهَة16/03/1996أ ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ى42431124 عاحل مععف ت اً سهَة22/05/1997اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ف42451101 وس ب ً عاً ت اً سهَة04/03/1997اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ي42441011 سٌلؾَ سن ا ت امل سهَة27/05/1993اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

د42431081 ًك مصا ت امل سهَة30/04/1996اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

وسف42431062 ودن ً ت امل سهَة15/09/1995أ ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

سٌلء42451061 ة ا ت ابُ سهَة26/10/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

مية42431166 ًل أ م ن ؿ ت ب سهَة17/03/1998اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

بضري42451174 ني اً ن مل ت ب سهَة15/06/1998أ ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

سٌلء42431049 س ا ت سـَ سهَة01/06/1995اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

وب42451275 ًل أ ً ت ؿ سهَة27/07/2000أ ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ًل مسرية42451219 ت ؿ سهَة20/05/1999اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

صمي42431316 ت مساكر م سهَة20/02/2001اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

س42451059 وو ت انرص ً سهَة10/10/1995اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ة42441329 سام صو أ  ت ُ سهَة12/11/2001اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج
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د42441008 ان مصا مي سهَة01/05/1993اإ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

سىصون محزة42441097 سهَة29/08/1996امي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ي42441255 ََ سهَة29/12/1999اباب ذ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س ًعَفة42451156 سهَة20/02/1998اباب سـَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ا محزة42441006 سهَة01/03/1993ابح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ق42451183 ساحل ني ؾب س سهَة20/09/1998ابح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ان42431351 سهَة01/01/2002ابدي امي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

سهَة12/07/1995ابدي محزة42431053 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ٍك42441208 سهَة10/01/1999ابرع هنَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

س42451223 سي َل سهَة29/06/1999ابؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

صمي42431206 صي م سهَة08/11/1998ابه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ـعار محزة42441095 سهَة17/08/1996ابً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ي مٌري42451190 لامس سهَة14/11/1998ابً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

س42431177 ا أ و سهَة25/04/1998ابُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42441069 و َل سهَة15/08/1995ابمه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ة42431015 سام سري أ  سهَة12/09/1993ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ىض42451315 سري ر سهَة30/05/2001ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

سلن محزة42451075 سهَة17/02/1996ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

وب42441238 سوان أ ً سهَة06/09/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

ىي42431297 وزي حي صادة ه سهَة10/08/2000ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

ىي42441319 صايض حي سهَة10/08/2001ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ني42431004 س صامي اي سهَة27/03/1993ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

س42431347 ي َل صحِ سهَة18/12/2001ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

س42431063 وو صاكت ً سهَة03/10/1995ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ىض42431152 ة ر صن سهَة30/12/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

وين حسام42431254 ُص سهَة13/09/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

وسف42441113 صاييم ً سهَة09/02/1997ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ًل42431219 سي ؿ ًص سهَة19/01/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ن42451107 سهَة28/04/1997بسور رضوا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

سهَة03/04/2001بضاط ًبىن42441309 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ص42441094 اج سهَة08/08/1996بضريي ُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ن42441138 عريي حسام ازلٍ سهَة07/08/1997ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ن42431037 ٌلدازلٍ ضايض ؾ سهَة02/01/1995ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

َؽ42451272 سهَة06/06/2000بـجوج رب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

س42431088 سوش سـَ سهَة25/07/1996بـ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

سي بالل42451301 سهَة06/03/2001بـ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

سهَة13/02/1996بلايل محزة42451072 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

وب42451005 اكر أ ً سهَة28/02/1993ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

س هللا42451058 اكري ؾب سهَة01/10/1995ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ص42451116 وث اكري ه سهَة09/07/1997ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ف42441242 وس سهَة15/09/1999بىبايش ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س42431151 سهَة27/12/1997بالر رص َ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

ن42451321 زازلٍ سهَة15/07/2001بالك ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

َبعاش فذَحة42441258 سهَة19/01/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ري42441237 َحاوش مس سهَة30/08/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

س42431202 عم س اً َحمرية ؾب سهَة01/11/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

سن42451042 ة احل سً َحَ سهَة01/02/1995ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ق42431259 صزا ساً َريايت ؾب سهَة25/10/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

سي42441239 ِ س امل َـاب سهَة09/09/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج
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ة42431197 سام َـصيب أ  سهَة08/10/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ل42451099 اد ز ؿ َـٍز سهَة01/03/1997ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

وٌك42441247 َـود د سهَة14/10/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س42431048 َلَب رص َ سهَة27/05/1995ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

امت42431194 َلامس ح سهَة12/09/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

س42441028 َلايض رص َ سهَة21/01/1994ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

س42441049 َ َلايض ًو سهَة29/10/1994ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ي42451034 َىصوم فِع سهَة11/09/1994ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ساين سَامين42451215 َم سهَة15/04/1999ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

هل42431102 سالا َمىٌايس ؾب سهَة03/01/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ني42431137 س َِربة اي سهَة17/08/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ى42431272 َِوان سَم سهَة17/01/2000ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ن42431235 سة امي ىِ ن اؾ سهَة13/04/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ن42441044 ف ازلٍ زاٌك س َ ن اق سهَة10/07/1994ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

مي42451303 ني ر ن الام سهَة23/03/2001ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ى42451100 خُس سَم ن اً سهَة02/03/1997ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

صة ًَىل42431243 زوُ ن اً سهَة05/07/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

صمي42451051 باؾَة م ن اًس  سهَة24/07/1995ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

وفِق42441286 ـايش ث ن امل سهَة14/09/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

سي42431117 ِ ائضة امل ن ؿ سهَة15/03/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ان42441182 ص امي ن مع سهَة20/06/1998ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ص صىِب42431046 ن مع سهَة13/05/1995ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

س42451207 سو امح ن ً سهَة15/02/1999ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س42451006 سهَة05/03/1993بيار َل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ني42431198 س أ م سهَة20/10/1998بيأ س ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ف42441289 وس سهَة16/10/2000بيان ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

مي42441336 سهَة27/01/2002بياين ر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ٍك42451337 سهَة19/01/2002بياين هنَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

مي42451213 صاُ سهَة10/04/1999بية اب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س42441090 سهَة30/06/1996بيجار سـ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

وب42451230 سهَة17/08/1999بيحصوا اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

سهَة19/08/2000بيحسن محزة42441283 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ني42441159 س س اي سٌر سهَة31/01/1998بي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

سهَة11/03/1999بزنور حفعة42451211 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ي42431097 سٌلؾَ س ا سهَة22/10/1996بًسـَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

سهَة25/07/1997بًىس محزة42451120 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ٍك42451319 سهَة28/06/2001بًرشيق هنَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

مية42441215 سهَة18/03/1999بًضَوش ام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

سهَة13/09/2001بيعياز محزة42451328 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ء42431111 صا ُز مة اً اظ سهَة26/02/1997بيـارش ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

س42451180 سهَة12/09/1998بيـَاد َل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ىصمي42441002 س اً ة ؾب امنحل سهَة31/12/1992ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

سجية42441063 سهَة09/05/1995بمنبارك ذ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ي رضا42441170 سً هني سهَة11/04/1998ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

س42451076 هنيَة امح سهَة19/02/1996ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

سهَة19/04/2000بيور ارشف42441265 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

سي42441236 ب هم اً سهَة28/08/1999بيوظ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

سي سفِان42451228 سهَة28/07/1999بيوًَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

س42441222 ساس أ و واد سهَة03/06/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج
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ر42431286 زا ساس ى واد سهَة23/06/2000ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

وبىصي ؿََة42431350 سهَة31/12/2001ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

مية42441287 سي أ م وجِ سهَة02/10/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

س42441012 ي َل وحف سهَة15/06/1993ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ار محزة42441297 وذ سهَة01/01/2001ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ال محزة42431110 وذ سهَة21/02/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ودمية حفعة42451310 سهَة18/05/2001ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ودان محزة42441062 سهَة02/05/1995ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

س42431298 وداودي ادٌر سهَة12/08/2000ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

ي42431025 ِاد س اً مي ؾب ودح سهَة16/06/1994ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

اء42451286 س رج ص ورا سهَة03/10/2000ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ىض42431051 وزاين ر سهَة24/06/1995ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

زل42441274 ا سي ذ وزً سهَة17/07/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

سة ُضام42451242 وجس سهَة24/11/1999ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ى42431119 ف سَم وسىِ سهَة17/03/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

وس يوس محزة42431138 سهَة25/08/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ًل42441073 وصان ؿ سهَة07/11/1995ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

سوى42441282 وصِاب ف سهَة19/08/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ني42441243 ف ام ورضً سهَة30/09/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

سي42451216 ِ وش امل صب وظ سهَة18/04/1999ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ز سفِان42441033 ٍز وؾ سهَة01/04/1994ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ة42431016 سام ن ا رشٍ وؾ سهَة18/09/1993ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

بضري42441226 ًل اً وؿ سهَة10/06/1999ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

وؾياين ؾبري42441281 سهَة12/08/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ال42451293 ن ام وٍ وؾ سهَة21/12/2000ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

وصـَب42431187 ب ب وك سهَة11/08/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

زل42431169 ا واكز ذ سهَة26/03/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ٌَة42431207 ـة أ م ًص وه سهَة09/11/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

س42431266 وس او وً سهَة12/12/1999ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

س42441175 اكل أ و وم سهَة11/05/1998ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ني42451135 اكل ٌس وم سهَة13/10/1997ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ومََم سفِان42431208 سهَة13/11/1998ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ن42441117 واندر أ مي سهَة01/03/1997ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ة42441298 ايل صادً وخن سهَة03/01/2001ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

وهية ص اميء42451176 سهَة04/08/1998ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

سون َُبة42451312 ُو سهَة22/05/2001ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

زس42441324 ال اي ُو سهَة10/09/2001ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ان42441260 مي ًل اإ ُو سهَة24/02/2000ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

س42441054 َ واي ًو سهَة10/01/1995ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ٌلل42431120 ان ن صم وٍ سهَة01/04/1997ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ن42441200 سهَة13/11/1998بَفالن ظالح ازلٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ي42451014 سٌلؾَ سهَة31/08/1993بَوض ا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ىض42441327 سهَة31/10/2001بَويل ر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ىي42431332 ُت حي سهَة08/07/2001اتب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

س42451302 وو ن ً سهَة11/03/2001اتج ازلٍ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ن42431058 سر ازلٍ سهَة15/08/1995اتج ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

س42451184 زة َل سهَة02/10/1998اتً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

س42431107 ان سـَ سهَة06/02/1997جت ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ي42431085 سٌلؾَ سيم اإ سهَة24/05/1996ث ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م
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ىي42451308 ن حي سهَة28/04/2001جسلٍص ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ٍك42451304 يت هنَ سهَة12/04/2001جض  ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

زبري42441122 سهَة24/04/1997ثـًل اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ن42441140 سهَة13/09/1997ثفاح ظالح ازلٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

وسف42441317 ويم ً سهَة07/08/2001ث ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

مية42451292 اميري أ م سهَة03/12/2000ث ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

وب42451022 ت أ ً سهَة01/03/1994اثب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ـايل42451186 س اً ص ؾب اب سهَة07/10/1998ج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

س42451078 ة سـَ اؿ سهَة20/02/1996ج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

صمي42431175 سهَة15/04/1998جبار م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

سهَة29/04/1998جبار ٌرسى42451162 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ي42431140 سٌلؾَ سهَة12/09/1997جبري ا ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ن42441302 ساب رضوا سهَة14/01/2001ج ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

سال سَوى42431145 سهَة31/10/1997ج ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

ا42431018 ور ساوي ه سهَة01/01/1994ج ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

سجية42451065 سلن ذ سهَة27/12/1995ج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

س42451089 وو سهَة01/09/1996جصاف ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ن42431336 سان ص ؿ ٍص سهَة15/08/2001ج ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

امثن42441218 سهَة10/04/1999جلين ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ء42441040 صا ُز مة اً اظ سهَة06/05/1994جالل ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ف42441042 وس سهَة20/05/1994جالل ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ِة42451212 َويل رك سهَة01/04/1999ج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س42431131 َويل َل سهَة22/07/1997ج ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ىض42441139 سهَة10/08/1997جٌلل ر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ق42451234 صزا ساً سهَة26/09/1999مجـاوي ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

مي42431073 صاُ سهَة01/01/1996مجالوي اب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

سجية42441245 ي ذ سهَة30/09/1999مجَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ىبري42451111 ساً ي ؾب سهَة25/05/1997مجَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

سهَة20/05/2000جٌبويب أ س َة42431281 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سٌلء42451313 واد أ  سهَة23/05/2001ج ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

س42441141 ص امح ُو سهَة19/09/1997ج ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ي42431173 ََ سهَة03/04/1998جرياين ذ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42451241 عم ساً سهَة29/10/1999جهيادي ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

سي42431113 ِ امت امل سهَة01/03/1997ح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

صمي42431312 ادق ه سهَة25/01/2001ح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

زس42431112 ايس اي سهَة26/02/1997ح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ء42441269 صاي غ زه اف سهَة07/05/2000ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ًل42431270 ن ؿ سهَة06/01/2000حبَب ازلٍ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

وٌك42431061 اج د سهَة15/09/1995جح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ص42451033 وب مع سهَة11/07/1994جح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

يج42441061 ي ان سهَة10/04/1995جح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

سهَة23/09/1999حصاث سامِة42431255 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ن42441234 سهَة24/08/1999حصابل ظالح ازلٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

مية42441291 سي أ م سهَة29/10/2000حصب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ن42431144 صوا سهَة30/10/1997حس ياوي م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

الم42441129 ين أ ح سهَة18/06/1997حس  ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

َؽ42441148 ين رب سهَة26/11/1997حس  ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

س42431094 سهَة01/10/1996حسوين َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ني42431160 رضي أ م سهَة21/02/1998ح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م
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ى42431216 سهَة03/01/1999حفايض سَم ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ني42431167 س أ م سهَة22/03/1998حفصظَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42431171 عم ساً سهَة03/04/1998حفِغ ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ٍك42431323 سهَة15/04/2001حلال هنَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

وسف42451148 سهَة21/12/1997حالكل ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

َحال ارشف42441312 سهَة05/06/2001ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

َحول مـاذ42441153 سهَة29/12/1997ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ىن42441268 َـَيو م سهَة02/05/2000ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

سٌلء42441125 َوي ا سهَة09/06/1997ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ى42441180 ععف سوين امل سهَة01/06/1998مح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ق42441271 صزا س اً سي ؾب سهَة27/06/2000مح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

سر42441158 سهَة28/01/1998محصاوي ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ن42441266 سهَة01/05/2000محصي امي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ني42451154 س زوي اي سهَة13/02/1998مح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

صمي42451258 ور م سهَة16/03/2000مح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ور42441110 س ُز سهَة20/01/1997محَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ائضة42441166 سة ؿ سهَة22/02/1998محَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

س42441275 وزي َل سهَة24/07/2000ح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

س42431339 وو ويض ً سهَة29/09/2001ح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

س42431240 َ ادري ًو سهَة17/06/1999ذ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

امثن42441174 اردي ؾ سهَة28/04/1998ذ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

س42451016 وو امصة ً سهَة15/09/1993ذ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ة42451306  ً سهَة20/04/2001دباز أ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ٍك ُياء42431322 سهَة13/04/2001دب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

س42431250 سهَة22/08/1999دصاز َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

مي42431027 صاُ وش اب صب سهَة08/09/1994د ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

هل42431155 سالإ وش ؾب صب سهَة11/01/1998د ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

س42451261 وش َل صب سهَة22/03/2000د ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

س42431042 َوف َل سهَة13/02/1995ذ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

مي42441026 صاُ ََق اب سهَة09/11/1993ذ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

سهَة17/10/1997مخَُيش ُضام42441145 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

سجية42451086 سهَة06/07/1996دِار ذ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

سر محزة42441050 سهَة02/11/1994دِ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ء42451311 صاي سهَة18/05/2001دادة زه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

ن42441223 ضَغ امي سهَة05/06/1999داو ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

ني42431172 سان ام سهَة03/04/1998داه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

سهَة31/03/2001داودي أ رشف42441308 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

سهَة13/11/2000دابب سِام42431308 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ان قَثة42431329 سهَة11/06/2001دح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ٌلين حمفوظ42431236 سهَة21/04/1999دح ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

س42431103 واح س اً سهَة11/01/1997درابل ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ق42441164 سً ع سهَة16/02/1998درزاوي اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ن42431331 سا ي وج وق سهَة05/07/2001دق ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ن42441249 سان سهَة31/10/1999دلو ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

سهَة01/01/1996دويح سفِان42451066 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ني42451068 سهَة17/01/1996داي حمس ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

سهَة21/06/1998داين محزة42441183 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

سي42451026 ِ سهَة18/05/1994رايج امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

زة42441123 ٍز سهَة14/05/1997رايج ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج
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سي42441191 ِ و امل سهَة29/07/1998رام ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ة42431319 سام ي أ  َـ سهَة04/04/2001رب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

س42451073 وو الوي ً سهَة14/02/1996رح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ء42451103 صا ُز مة اً اظ و ف سهَة14/03/1997رح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ى42441304 سهَة03/02/2001رزيق سَم ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ء42451010 صا ُز مة اً اظ سهَة01/07/1993رزيق ف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ف42441010 وس س ً سهَة19/05/1993رص َ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ن42431257 سرازلٍ ِق ب سهَة09/10/1999رف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

صاق ص اميء42451335 سهَة06/12/2001رك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

سي42441081 ِ ي امل َع سهَة03/03/1996ره ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

َف ٌرسى42431314 سهَة03/02/2001ُر ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

سي42441034 سهَة18/04/1994رويك هم ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

سهَة22/01/2001راين أ رشف42441303 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

سهَة22/09/1998راين سفِان42431195 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ان محزة42441106 سهَة03/12/1996رحي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

س42451126 و َل سهَة07/09/1997زاق ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

سي42441272 ِ سهَة10/07/2000زاوي امل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ري ُضام42451110 سهَة24/05/1997زب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ة42441168 سام ٌوين ا سهَة27/03/1998زح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

دسام42431246 ي اب سهَة21/07/1999زرلك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ز42431251 ـٍز س اً سهَة24/08/1999زروق ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ان42431047 مي ي اإ ف سهَة14/05/1995زرً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

وب42431212 ود اً سهَة17/12/1998زق ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

َف أ رشف42441074 سهَة13/12/1995زق ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

س42451137 اح َل سهَة05/11/1997زم ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ني42431258 س ام سهَة22/10/1999زاندي َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ان42441206 لور امي سهَة01/01/1999زه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

َا42431176 صاين ده سهَة18/04/1998ُز ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ي42451044 صاوي هبِ سهَة09/02/1995ُز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ري جحَبة42441068 سهَة12/08/1995ُز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

س42441120 وو ري ً سهَة15/04/1997ُز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

سهَة30/01/2000زواكغ سـاد42451248 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ن42441142 ري رضوا سهَة20/09/1997زوُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

سان42451224 ح خٌُة اإ سهَة05/07/1999زوً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

س42431211 سان َل سهَة07/12/1998ًز ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

س42451289 َ سان ًو سهَة18/10/2000ًز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

س42441279 سوين َل سهَة05/08/2000ًز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

وٌك42431205 ز د سهَة05/11/1998ٍز ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

زي42431239 ىص رم سهَة21/05/1999ٍز ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ًب42451053 يون ًز سهَة05/08/1995ًز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

س42451167 يون سـَ سهَة23/05/1998ًز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

سي42441032 يون هم سهَة28/03/1994ًز ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ى42431229 صان مععف سهَة17/03/1999زهي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ًك س ياء42441066 سهَة09/07/1995ساً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ري42441256 سهَة01/01/2000سامل زوب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ف42441310 وس سهَة03/04/2001س خايت ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

صمي42451029 ت م سهَة12/06/1994حس ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

وب42441187 سهَة24/06/1998حسيون أ ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

وفِق42441096 سان ث سهَة24/08/1996سـ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج
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ىض42441224 سهَة05/06/1999سـود ر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

سهَة23/04/1996سـود سِام42451081 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ـًل42451012 س اً سهَة07/07/1993سفِان ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ـايل42441213 ساً سهَة23/02/1999سفري ؾب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ن42451169 سهَة28/05/1998سالم أ مي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

سهَة09/04/2000سَوك حمسن42431278 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

سهَة01/02/1994سَمي صـَب42431021 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ن42441131 صوا سهَة21/06/1997سَمي م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ء42451281 صاي ي زه سهَة01/09/2000سَمي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ني42431320 و ايمس سهَة06/04/2001مس ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ني42451218 س سهَة30/04/1999مسَؽ اي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س42441318 س فِ سهَة08/08/2001س ي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

َبة42431267 سهَة15/12/1999سًِاك ُو ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ٍك42441048 سهَة14/10/1994سِالل هن ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ء42451320 صا ُز مة اً اظ و ف سهَة09/07/2001سوظ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

َاس42441253 سهَة19/12/1999سوليم اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

ل42441186 اد سهَة23/06/1998سُسوان ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ن42441225 صا سهَة07/06/1999صادي مع ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

س42441276 ص او سهَة01/08/2000صاه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ىصمي42451013 ساً ص ؾب سهَة28/07/1993صاه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

وصـَب42431093 سهَة27/09/1996ص بُب ب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

س هللا42431150 ي ؾب سهَة20/12/1997صبِ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

ص42441321 سهَة26/08/2001ص خوان مع ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

مية42441296 ي أ م سً سهَة21/12/2000ص ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ة42451245 سام سهَة21/01/2000رشاف أ  ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ائضة42431106 سهَة31/01/1997رشاكين ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ًب42451064 سهَة02/11/1995رشود ًز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

سجية42431348 ف ذ سهَة23/12/2001رشً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

وسف42441194 سهَة15/08/1998صـبون ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ة42431227 سام سهَة14/03/1999صـَيب أ  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

س42441188 سهَة25/06/1998صفٌاج ادٌر ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ة42431262 سام ي أ  سهَة25/11/1999صفِل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ن42441070 ي امي سهَة26/09/1995صفِ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ء42431234 صاي سهَة09/04/1999صلصاوي زه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

س42441150 سهَة17/12/1997صلصون َل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ال42431164 سهَة03/03/1998صىصي ام ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

سي42451056 ِ سهَة05/09/1995صىٌاوي امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

سجية42431354 سهَة29/01/2002صٌلع ذ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

س42431092 سهَة25/09/1996صِاب رص َ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ء42451316 صاي سهَة30/05/2001صَِب زه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

سهللا42441299 سهَة05/01/2001صِري ؾب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ء42441102 صا ُز مة اً اظ اين ف سهَة11/10/1996صوف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

س42441147 ان او سهَة25/10/1997صوخي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ي42431068 ي سَِ سهَة18/11/1995صُب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ارق42431035 ي ظ سهَة25/12/1994ص َر ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ائضة42431293 يص ؿ سهَة03/08/2000ظاه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

ان42451298 مي يب اإ سهَة12/02/2001ظاً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ة42441160 ور سهَة01/02/1998ظبار ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ى42451336 سهَة08/12/2001ظربي سَم ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً
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سى42441121 سهَة18/04/1997ظربي ُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

َا42431133 سهَة25/07/1997ظبوري ده ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

صحمي42451045 ساً سهَة10/02/1995ظبَح ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ي42441280 صان هبِ سهَة07/08/2000حص ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

د42431045 سهَة11/05/1995رصاخ مصا ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

سة42431337 اج سهَة26/08/2001ظَوح م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

سجية42451264 ي ذ سهَة10/04/2000ظََح ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

سهَة01/01/2001ظواب أ رشف42431310 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ىض42441192 ص ر اُ سهَة04/08/1998ظ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

صاد أ رشف42451282 سهَة21/09/2000ظ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ء42441325 صا ُز مة اً اظ صابج ف سهَة24/09/2001ظ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

س42441306 ون َل صم سهَة14/03/2001ظ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

مية42441108 َحا أ م سهَة17/01/1997ظ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ء42451011 صا ُز مة اً اظ سهَة05/07/1993ظَيب ف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ييب42431283 س اً ص ؾب اف سهَة02/06/2000ػ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سهَة05/08/1998ػَاء ُبة42431186 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ن42441065 س امي اب سهَة02/06/1995ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ف42451191 وس س ً اب سهَة14/11/1998ؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ان42431082 ادل امي سهَة01/05/1996ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ة42441189 صمي ادل ه سهَة28/06/1998ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

خوين42431130 ًز ازم اً سهَة20/07/1997ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ن42441143 سان سي ؿ ٌ ف أ ف اظ سهَة04/10/1997ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ف سفِان42431056 اظ سهَة28/07/1995ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ق42451093 صزا ساً ف ؾب اظ سهَة30/11/1996ؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

سجية42441163 ي ذ اكِ سهَة08/02/1998ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

اين42441005 ي ُ اكِ سهَة29/01/1993ؿ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

زس42431041 ص اي ام سهَة07/02/1995ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

س42451233 وي َل ائضة اجن سهَة30/08/1999ؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

سهَة26/06/1997ؾباد أ س َة42431128 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

سهَة05/11/1998ؾباد حسن42431204 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

امثن42431163 سهَة23/02/1998ؾباد ؾ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

سهَة05/10/1999ؾبادي ُياء42451236 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ٌلل42431022 سهَة17/02/1994ؾبايس ن ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

وسف42451196 س ً سهَة06/12/1998ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

صمي42451237 سالإهل م سهَة08/10/1999ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

صي42431052 ُو س ج عم ساً سهَة25/06/1995ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ىى42451262 سان هم سهَة23/03/2000ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

س42451024 سلوي امح سهَة24/03/1994ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ن42441053 صوا سهَة06/01/1995ؾباليل م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

س42451247 سهَة24/01/2000ؾبور َل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

يب حمسن42451069 سهَة20/01/1996ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

امثن42451249 سة ؾ سهَة04/02/2000ؾبَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

امثن بَاض42451085 سهَة29/05/1996ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

س42431199 عم س اً سهَة21/10/1998جعًل ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ء42441019 صاي صابوي زه سهَة28/08/1993ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

س42441235 ويب َل صه سهَة27/08/1999ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

س42431192 صوي َل سهَة31/08/1998ؾ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ص42441082 اُ ف م ًص سهَة03/03/1996ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

يل42441132 وا ن ُ ز ازلٍ سهَة26/06/1997ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج
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سـوس محزة42451239 سهَة21/10/1999ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ء42431010 صاي ضوي زه سهَة13/06/1993ؾ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

رصي42451175 عام ب سهَة23/06/1998ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

صحٌلن42451096 س اً ي ؾب عف سهَة02/02/1997ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

س42441013 فِف امح سهَة11/07/1993ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ن42441264 ي أ مي فِف سهَة09/04/2000ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ن42441184 لاوي ظالح ازلٍ سهَة21/06/1998ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

اكف رضا42441092 سهَة28/07/1996ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ٌلد42451198 ىبة ؾ سهَة01/01/1999ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ق42431327 صزا س اً سهَة29/05/2001ؿَج ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

صة42431214 سهَة29/12/1998ؿَو ظاب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

سهَة20/12/1999ؿَو جهص42431268 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ن42431038 ور ازلٍ سهَة03/01/1995ؿَوش ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

ء42441314 صا ُز مة اً اظ سهَة19/06/2001ؿَوي ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

سوس42451285 ٌلد أ  سهَة28/09/2000ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

سي42441055 ِ لاري امل ٌلر ال م سهَة13/01/1995ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ٌلد42441227 ٌلر ؾ سهَة16/06/1999ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

َويس42451325 ص اً سهَة05/08/2001مع ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ٌلد42431289 صي ؾ سهَة13/07/2000مع ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سهَة13/05/1993معاليق مـاد42451009 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ي42441088 ََ سهَة16/05/1996ؾيان ذ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

س42431170 وو سهَة27/03/1998ؾيُبة ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42431080 ٌلر أ و ني ظ سهَة04/04/1996ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

سى42441331 ب ه اً سهَة21/11/2001ك ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

وب42431333 و أ ً صاب سهَة18/07/2001ق ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

زايل محزة42431008 سهَة12/05/1993ق ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ف42441035 وس زواين ً سهَة18/04/1994ق ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ف42451130 وس ي ً ًز سهَة21/09/1997ق ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ضَف ص اميء42451314 سهَة25/05/2001ق ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

صحمي42431123 ساً عاي ؾب سهَة28/04/1997ق ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

س42441059 عوس َل سهَة28/01/1995ق ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ىصمي42451200 س اً سهَة09/01/1999كاليم ؾب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ني42431009 سهَة18/05/1993قيام ام ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ٍك42441207 سهَة01/01/1999قيباز هنَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ٍك42451172 سهَة08/06/1998قََوف هنَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ة42451147 سام اثَح ا سهَة21/12/1997ف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

س42451095 ي او اض سهَة14/01/1997ف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

وب42431355 ي اً اض سهَة05/02/2002ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

وسف42441230 ي ً اض سهَة14/07/1999ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

س42441039 اضًل سـَ سهَة01/05/1994ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ان42431011 اٍزي امي سهَة28/06/1993ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ق هـٌلن42431143 ائ سهَة12/10/1997ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

سهللا42431224 ن ؾب سهَة24/02/1999فذح ازلٍ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ء42431001 صاي صحمي زه سهَة14/12/1992فذح اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ي مسرية42441116 سهَة27/02/1997فذح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

امثن42451149 سهَة01/01/1998فذَخة ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ف42451277 وس سهَة06/08/2000فصاح ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

س42441099 َ ات ًو صح سهَة16/09/1996ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ان مسَة42441098 صح سهَة01/09/1996ف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج
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مي42451098 صاُ سهَة24/02/1997فصي اب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

سهَة08/09/2001فعال أ رشف42441323 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ي42451161 سٌلؾَ سهَة23/04/1998فالح ا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ي42451270 سٌلؾَ سهَة24/05/2000فاليل اإ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ومجـة42441115 سهَة20/02/1997فٌاح ب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ن42451255 صوا سهَة12/03/2000فِمي م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

س42431334 َ وزي ًو سهَة26/07/2001ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ان42431228 سهَة15/03/1999فُساح امي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

َمية42441060 ي ح سهَة01/04/1995فِ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

صي محزة42431149 ادٍ سهَة11/12/1997ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

ي ارشف42451280 امس سهَة25/08/2000ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

اس مي جٌات42431356 سهَة24/02/2002ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

َا42451195 يس ده ام سهَة01/12/1998ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

ى42431230 ت حض اه سهَة26/03/1999ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ي42431309 ِاد ساً سهَة25/11/2000كبـرتي ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

سمري سىِية42451209 سهَة02/03/1999ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

مية42441340 صابش أ م سهَة31/05/2002ك ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

صابش سفِان42451291 سهَة14/11/2000ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ى42431096 صيش سَم سهَة13/10/1996ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

وسف42451182 ال ً صظ سهَة14/09/1998ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

س42431344 ان َل صم سهَة08/11/2001ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

مية42441089 صوي ام سهَة17/05/1996ك ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

سي42441111 ِ يش امل ٌص سهَة23/01/1997ك ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

فة س ياء42431154 ًص سهَة06/01/1998ك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

د42451008 سهَة17/03/1993كس ميو مصا ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

س42431132 زًي سهَة24/07/1997كعري اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

سهَة28/03/2000كٌعاري أ رشف42431276 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ني42451087 س ام سهَة21/08/1996كٌفوح َل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

اء42451084 وام رج سهَة10/05/1996ك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

س42451256 ًل أ و سهَة13/03/2000اكم ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

س42451002 ًص ًِل ف سهَة12/12/1992اكم ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

امثن42441047 سهَة02/10/1994نرباوي ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

صمي42451232 سهَة24/08/1999نثري م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

سجية42441041 وط ذ صج سهَة15/05/1994ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ي42431247 سٌلؾَ اوي ا صظ سهَة26/07/1999ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ني42441167 س اج اي صم سهَة15/03/1998ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

وف أ رشف42441228 صه سهَة25/06/1999ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

مي42431264 صاُ ب اب ًص سهَة02/12/1999ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

س42431174 وو صمي ً سهَة10/04/1998ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

س42431201 زار َل سهَة29/10/1998ن ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

سهَة03/09/1999هساب محزة42431253 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

ني42431222 س سهَة08/02/1999وضاف اي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ة42451193 سام رصى ا سهَة25/11/1998و ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

وب42441332 فِح أ ً سهَة27/11/2001ن ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ني42441014 س سهَة16/07/1993لكَيت اي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

سهَة16/01/1995لكًَل ظوفِا42431039 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

سان42451170 ٌلل اح سهَة30/05/1998ن ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ي مـاذ42431263 سهَة29/11/1999مكَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

وب42441022 سهَة28/09/1993نًسوس اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج
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سٌلء42431315 سهَة10/02/2001نيون أ  ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ص42431287 وث وحٌلد ه سهَة08/07/2000ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

َاس42441197 ً ودايل اإ سهَة16/10/1998ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ري42441136 ورو ُز سهَة23/07/1997ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 007ج

ين حمسن42451043 سهَة04/02/1995ًرًب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

مي42451122 صاُ سي اب سهَة06/08/1997ذلَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

لفور42431273 ساً سهَة18/01/2000ذلَين ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

ق42431090 ساحل سهَة08/09/1996حلَاين ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ف42431059 وس رض ً سهَة26/08/1995خل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ني42431139 س ًل اب سهَة08/09/1997رل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

صي حسن42441156 واح سهَة15/01/1998خل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ق42431012 صزا ساً سهَة20/07/1993ًضِاب ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

وب42451038 سهَة30/12/1994ًضِب اً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

ى42451290 وزَجة سَم سهَة28/10/2000ًعصش ب ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

ًب42451322 ي ًز سهَة24/07/2001ًعف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ي سفِان42441046 سهَة28/07/1994ًعف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ء42451163 صاي ي زه سهَة09/05/1998ًعَف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

صحمي42451157 ساً زي ؾب سهَة13/03/1998ًـٍز ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

سي42451017 ِ سهَة27/10/1993ًـٌلري امل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

س42451129 سهَة18/09/1997ًـٌلري فِ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ي42451125 سهَة30/08/1997ًـيَا سَِ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

سر42441007 يس ب سهَة26/04/1993ًلٌص ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

س42441029 سهَة15/03/1994ًلزاوى محَ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

وسف42451079 سهَة24/03/1996ًفصويك ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ص42441076 ي مع سهَة01/01/1996ًىح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

سهَة15/07/2001ًىصاري جهص42441315 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ن42451243 صوا ي م سهَة13/12/1999ًىصامي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ة42431076 سام هل أ  سً سهَة08/01/1996ًىٌَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ن42431127 صوا ي م سهَة17/06/1997ملع ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

ارق42441195 ين ظ ودً سهَة21/08/1998ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

صمي42441288 وراوي م سهَة08/10/2000ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ي42441210 سٌلؾَ وزار ا سهَة17/01/1999ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

وزة ُضام42431210 سهَة30/11/1998ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

صحمي42431071 ساً ان ؾب ُو سهَة01/01/1996ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

سي42431168 ِ سهَة24/03/1998ًَـلويب امل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

زس42451260 ًك اي اً سهَة19/03/2000م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

سي42441198 ِ ون امل سهَة31/10/1998مأ م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

اوي محزة42441043 سهَة26/05/1994م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

عام42441209 سهَة14/01/1999مبارك ؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

سهَة23/03/1995مبايل لكثوم42431043 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

س42441295 سهَة21/12/2000مربوك َل ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

وسف42441293 سهَة26/11/2000مبسط ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ني42451204 س سهَة08/02/1999مبضور احل ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ن42431013 ورازلٍ سهَة24/07/1993مبضور ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

س42451210 سهَة03/03/1999مزتيك أ و ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

ىي42451128 ق حي سً سهَة12/09/1997مذع ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

س هللا42431077 س ؾب سهَة14/01/1996جمَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ة42451268 سهَة05/05/2000حمبويب مَِود ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ء42451240 صاي سهَة22/10/1999حمصاب زه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً
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ل42431032 اد سهَة13/11/1994حمفوظ ؿ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

مية42431189 ودي ام سهَة16/08/1998َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

وب42431191 سهَة27/08/1998خمَوق أ ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

ء42431099 صاي ساح زه سهَة01/12/1996م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ن42441273 صا ي مع سرؾ سهَة10/07/2000م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ة42441212 سام ان أ  سمل سهَة02/02/1999م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ص42451003 اج سين ُ سهَة31/12/1992م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

سجية42431157 سي ذ سً سهَة20/01/1998م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

سجية42441157 سي ذ سً سهَة20/01/1998م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ًب42431050 سهَة05/06/1995مصاد ًز ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ف42441077 وس وح ً صب سهَة18/01/1996م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

س42431277 صاتح َل سهَة29/03/2000م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

وم أ رشف42431292 صح سهَة25/07/2000م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

سي42441185 ِ صزاق امل سهَة22/06/1998م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

وسف42451070 صزاق ً سهَة25/01/1996م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

صساين فذح هللا42431060 سهَة06/09/1995م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 003ال م

ة42451206 سام ي ا صكع سهَة14/02/1999م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

س42431147 وو صويش ً سهَة29/11/1997م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

س42431301 ضة سـَ ٌص سهَة15/09/2000م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ن42451246 صمي صِاب ازلٍ سهَة24/01/2000م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

س42451317 سهَة02/06/2001مزاوي اان ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

خوين42441290 ًز زوزي اً سهَة25/10/2000م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

ني42451027 س أ م سهَة27/05/1994مساؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

س مـاذ42431256 سهَة01/10/1999مساؾَ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

سهَة07/07/1999مس خور س ياء42451225 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ف42441154 وس سهَة01/01/1998مس خور ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

ء42431328 صا ُز مة اً اظ سهَة01/06/2001مسعو ف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

س42431159 سهَة17/02/1998مسلمي َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

س42441151 ًك َل سهَة18/12/1997مس ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 008ج

س42431141 وو م ً سهَة20/09/1997مسََ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 008ال م

سة42451181 سهَة12/09/1998مس َوي سـَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

وسف42451145 سهَة10/12/1997مضىور ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

س42431290 وو سهَة14/07/2000معباح ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

َاس42431318 ً سهَة21/03/2001مضمون اإ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ي42431280 ِاد س اً سهَة18/05/2000معَؽ ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

سى42431252 سل ُ سهَة27/08/1999مـخ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

سهَة24/05/1999مـزت حمسن42451220 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 011اً

سهَة16/07/2000مـصويف حس ياء42451274 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

سهَة25/01/2000مـز ًبىن42431274 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

اء42451340 سهَة26/07/2002مـزاز دؿ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

سهَة09/04/1997مـوايس مَِود42451106 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

سهَة20/01/1995مـَين سارة42441057 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

س42431223 وو سهَة18/02/1999ملاري ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

سهَة19/08/1999ملفور سَامين42431249 ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

س42441181 سهَة01/06/1998ملفور ُي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 010ج

ز42451288 ٍز سهَة13/10/2000ملين ؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً

سهَة23/10/1995ملَر سـاد42441072 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

ى42441109 سهَة19/01/1997مفذاح سَم ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

س42451294 سهَة24/12/2000مفعم أ و ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 015اً
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لين42431100 س اً سهَة23/12/1996ملبول ؾب ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

سهَة01/07/1999مىصمي سِام42441229 ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 012ج

ني42451050 س سهَة22/07/1995مََاين اي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 003اً

ء42451263 صا ُز مة اً اظ سهَة05/04/2000مٌار ف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

ى42441322 سهَة04/09/2001مٌعت حض ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

مية42451080 واق أ م سهَة05/04/1996م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 004اً

ن صـَب42431108 ق ازلٍ وث سهَة11/02/1997م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ودة رضا42431116 سهَة13/03/1997م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 006ال م

ٍك42431182 وسايف هنَ سهَة29/06/1998م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 010ال م

42441169ٍ سالإل وساوي ؾب سهَة05/04/1998م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

وب42451159 صف اً وؾ سهَة25/03/1998م ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ًل سارة42441101 وؿ سهَة07/10/1996م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

ص42431330 وث ًل ه وؿ سهَة23/06/2001م ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ني42441118 س وب اي ُو سهَة01/03/1997م ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

س42441051 وو سهَة16/11/1994مِيار ً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 003ج

ان42431349 سهَة24/12/2001انيج امي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

ى42431215 سهَة03/01/1999اندي مععف ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

صط جهص42431072 سهَة01/01/1996ان ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 004ال م

ني42431324 س سهَة07/05/2001انرض اي ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 017ال م

ي42431225 صي سَِ سهَة10/03/1999انؾ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

ن42441105 سرازلٍ ؽ ب سهَة20/11/1996انف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 006ج

زبري42441093 سهَة29/07/1996انين اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 005ج

ص42451131 وث سهَة22/09/1997هبات ه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ي صـَب42451021 سهَة26/02/1994هبِ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

وب42431291 سهَة24/07/2000هبَِ أ ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 015ال م

امت42441179 اد ح سهَة30/05/1998جن ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ي ًَىل42431238 سهَة20/05/1999جنم ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 012ال م

سجية42451146 ي ذ سهَة13/12/1997خنَ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ء42451018 صا ُز مة اً اظ زار ف سهَة19/01/1994ى ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

رصهللا ؿالء42431019 سهَة09/01/1994ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ف42431017 وس عَح ً سهَة12/10/1993ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

وب42451124 ي أ ً سهَة28/08/1997هـمي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

سهَة22/04/1994هـًَِـة رضا42451025 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

س42451123 فايت سـَ سهَة09/08/1997ه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 007اً

ِام42431357 ً واري اإ سهَة04/03/2002ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 018ال م

ن ًبىن42451235 ورازلٍ سهَة30/09/1999ه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 012اً

ن42431306 ورازلٍ ن ه ورازلٍ سهَة23/10/2000ه ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 016ال م

ق42451032 صزا ساً ني ؾب ـ وراً سهَة09/07/1994ه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 002اً

َا42451326 وري ده سهَة16/08/2001ه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

اين42441334 ي جت وف سهَة17/12/2001ه ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ي42451267 وف امن ه سهَة04/05/2000ُ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 014اً

َاس42451179 ً سهَة03/09/1998ُبيس اإ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 009اً

ش ُضام42431261 صمي سهَة07/11/1999ُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 014ال م

سهَة20/03/2002ُضام بسمة42451339 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

سهَة22/02/2000ُضام ُبة هللا42451251 ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 013اً

ي42441015 ِاد س اً ي ؾب سهَة23/07/1993ُع ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 001ج

ن42431031 سهَة02/11/1994ُالل ظالح ازلٍ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 002ال م

وٌك42451199 سهَة04/01/1999ُية د ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً

اء42451188 ساش وف سهَة26/10/1998ُي ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 010اً
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س42431126 ودان َل سهَة10/06/1997ُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

س42431121 ورادي َل سهَة01/04/1997ُ ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

س42431245 سهَة07/07/1999ُريود َل ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 013ال م

وب42431002 سهَة18/12/1992ًَُل اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ن42441080 ورازلٍ س ه ِ سهَة13/02/1996واح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 004ج

س42441278 سهَة03/08/2000وادي سـ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ي سفِان42441038 سهَة24/04/1994واؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

سي42441203 ِ وش امل سهَة14/12/1998وابؾ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

ًب42441216 و ًز سهَة22/03/1999ومح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 011ج

س حس ياء42441030 ِ سهَة20/03/1994وح ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

وب42441313 ا أ ً سهَة06/06/2001وداُ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 016ج

ء42451333 صا ُز مة اً اظ ي ف سهَة17/11/2001ودف ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ني42451309 سهَة08/05/2001وردي حمس ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 016اً

س42441337 َ س اذل سهَة05/02/2002وساس ؾب ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 017ج

ني42451331 ًك أ م سهَة06/11/2001وؾ ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ني42441173 س ايق اي سهَة23/04/1998وف ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 009ج

ن42431165 ار ظفوا سهَة08/03/1998وك ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 009ال م

ذَة قَخة42451118 سهَة19/07/1997وك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ِت حسام42451323 سهَة27/07/2001وك ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

ني42431005 س ضِبة اي سهَة15/04/1993وزل اً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 001ال م

ىض42441259 يـياع ر سهَة13/02/2000وزل اً ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 013ج

رص مـاد42451090 سهَة16/09/1996وه ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 005اً

ري42451112 يب ُز سهَة26/05/1997ُو ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 006اً

ن42431129 صوا يب م سهَة11/07/1997ُو ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 007ال م

َب مـاذ42451150 سهَة02/01/1998ُو ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 008اً

ن42441261 صوا َيب م سهَة24/02/2000ُو ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

ـَوي42441036 ن اً ٍز ني اً س سهَة19/04/1994اي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 002ج

ة42441262 سام سُين ا سهَة26/02/2000اي ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 014ج

س42431220 َ سهَة22/01/1999ٍزاوي ًو ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 011ال م

ن42441294 سهَة30/11/2000ًالن ورسٍ ب رتبَة اً فااً ن حِانأ ه ص ب اب 015ج

42451015َ س ظ ََ سهَة11/09/1993ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 001اً

ني42431087 سي ٌس ِ وسف امل سهَة11/07/1996ً ب رتبَة اً فااً س هللاأ ه ولي ؾب ري م 005ال م

ي مٌال42451338 وسف سهَة15/03/2002ً ب رتبَة اً فااً ةأ ه واح 017اً

صي رضا36341025 صاٍ وجِا22/09/1999اق خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ن36341006 ال رضوا وجِا05/02/1997اك خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ى36341004 لري مععف وجِا20/10/1996اف خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

زاوي سفِان36341012 بوؾ وجِا07/02/1998اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ني36341030 س رسقَين اي وجِا21/07/2000اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ٍك36341028 ـالم هنَ وجِا30/05/2000اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

لايل أ رشف36341018 وجِا24/12/1998اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ى36341007 ىحالوي سَم وجِا12/08/1997اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ـصويف سَوى36341019 وجِا19/01/1999امل خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ائضة36341027 رص ؿ ي وجِا28/04/2000امل خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

مية36341026 يرصي ام وجِا01/02/2000اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ء36341020 صا ُز مة اً اظ ًل ف ت ؿ وجِا25/01/1999اً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س36341003 عم ساً وجِا19/01/1996بفصاكن ؾب خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء36341015 صاي وجِا28/06/1998بمنوىس زه خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وجِا09/12/1993هبَج مـاد36341001 خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ة36341029 ُز ايج ى وجِا06/07/2000جح خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً
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م36341023 صا وجِا15/08/1999حصاكت اه خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

وجِا09/04/2001دِال حفعة36341033 خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ًب36341014 ُيب ًز وجِا05/03/1998زه خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س36341022 ي َل وجِا10/07/1999سامل خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

صمي36341024 س م وجِا10/09/1999جسَ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ل36341002 اد وجِا08/12/1995صىور ؿ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن36341034 سالم أ مي س اً وجِا16/12/2001ظَ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سة36341010 صحمي سـَ س اً وجِا25/12/1997ؾب خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

م36341032 صا س اه وجِا16/03/2001ؾبَ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ى36341021 ععف فان امل وجِا22/02/1999ؾ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

اة36341013 وجِا28/02/1998ؿَََيش جن خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وجِا28/11/2000فذح هللا هـمية36341031 خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

وجِا03/11/1998كِود سفِان36341016 خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن36341008 وجِا30/08/1997ًعَف ظالح ازلٍ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

سي36341017 وهريي هم وجِا21/12/1998ً خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س36341005 زاُ ي اً وجِا29/10/1996هبِ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ري36341011 سي ُز وجِا25/01/1998ُ خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ني36341009 يب ام وجِا19/10/1997ُو خىٌوً ساً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

مي34271203 صاُ سي اب َ ضَات05/05/2000اابس  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

س34271030 ين َل ضَات02/01/1995اابُ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

صمي34271021 ي م ـلِ ضَات22/08/1994اب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

صمي34271240 ودراع ه ضَات20/12/2000اب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

مية34271283 مي أ م ضَات08/10/2001ادح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

صمي34271259 سي م ضَات26/03/2001ادؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ة34271147 س ظاحل َ ضَات15/03/1999ارص  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

س محزة34271150 ضَات25/03/1999اروٌ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ى34271143 وري سَم ضَات25/01/1999اُز صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

مي34271093 صاُ سَمون اب ضَات23/06/1997ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ص34271041 اج صـايب ُ ضَات13/09/1995ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

مي34271081 صاُ صلك اب ضَات19/01/1997ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

وٌك34271052 سو د ب ضَات16/01/1996اؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ني34271026 س ًل احل ضَات25/11/1994اؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

سجية34271280 زاف ذ ضَات16/09/2001أ ق صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ص34271109 وث فور ه ضَات14/01/1998اق صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

صمي34271229 صاكوش م ضَات11/09/2000اف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271014 ن َل ضَات12/05/1994اه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

وٌك34271121 ضَات20/05/1998الازرق د صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

عاري معـب34271065 ضَات04/07/1996ال ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ضَات18/10/2001الاوراق جهص34271284 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

س34271222 بايه َل ضَات19/07/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271165 برصي َل ضَات25/06/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

سجية34271298 بىصي ذ ضَات06/02/2002اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ص34271243 باليل مع ضَات01/01/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

وٌك34271205 بَار د ضَات10/05/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

س34271271 بَضاوي َل ضَات06/07/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

مي34271142 صاُ زترين اب ضَات19/01/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ٍك34271223 صي هنَ ُو ضَات28/07/2000اجل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

يـم34271262 س امل ادي ؾب ضَات13/05/2001احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

مة34271273 اظ ارث ف ضَات11/08/2001احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

61/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة
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ة34271082 سام ت أ  اًر ضَات02/02/1997احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

بُيب سىِية34271095 ضَات16/07/1997احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

سٌلء34271017 ي ا ل سً ضَات31/05/1994احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

س34271250 وو صيش ً ضَات22/01/2001احل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

سى34271209 ياوي ُ ضَات22/05/2000احلس  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

س34271145 ضار َل ضَات01/02/1999اخل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

م34271037 صا ي اه َاظ ضَات05/07/1995اخل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

سجية34271288 ضَات05/11/2001ازلاين ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

س34271010 ضَات20/07/1993ازلراوي ادٌر صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

وسف34271096 وش ً ضَات22/07/1997ازلق صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

سة34271218 ُس رص َ ضَات27/06/2000ازلُ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ق34271191 رشا ضَات25/01/2000ازلايين اإ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

اد34271092 صايج هج ضَات13/06/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

صيك مِية34271054 ضَات20/02/1996اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

صو34271038 زراكين مع ضَات12/07/1995اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

صة34271225 زيق ُ ضَات02/08/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

زو ًَىل34271112 ضَات05/02/1998اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ان34271168 بـاوي امي ضَات30/06/1999اًس  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

دسام34271034 َايح اب ضَات15/03/1995اًس  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

رشادي سىِية34271046 ضَات16/10/1995اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ي فصح34271276 ضواظ ضَات26/08/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

مة34271179 اظ عاديق ف ضَات15/10/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ق مـاد34271186 سً ع ضَات15/12/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ة34271200 ور عويف ه ضَات13/03/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

عايق هـمية34271031 ضَات28/01/1995اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

س34271211 وو يب ً عاً ضَات05/06/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ص34271045 عَحوي مع ضَات16/10/1995اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

س34271161 عم س اً ـباس ؾب ضَات18/05/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

مية34271071 ـبايس ام ضَات10/08/1996اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ز34271261 سي فريو ـب ضَات04/05/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ٍك34271278 ـربات ظاً ضَات07/09/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ص34271148 ـرسي مع ضَات17/03/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ـسىصي محزة34271009 ضَات11/05/1993اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ـصيب34271172 ـعار اً ضَات02/08/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

س34271094 ـٌلري ٍل ضَات14/07/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ني34271157 س ـمصاين اي ضَات07/05/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ى34271295 صو ـمصاوي م ضَات11/01/2002اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ء34271235 صا ُز مة اً اظ ـياب ف ضَات30/11/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

وىس34271176 ـود م ضَات30/09/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ن34271281 ورازلٍ ز ه فائ ضَات27/09/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

فحًل جهص34271296 ضَات13/01/2002اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

فعايم حمسن34271078 ضَات01/01/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

فلري سارة34271039 ضَات12/07/1995اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

هل34271162 س الإ فلري ؾب ضَات02/06/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ني34271019 س فلري اي ضَات14/08/1994اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

سجية34271061 فٌاين ذ ضَات17/05/1996اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ي ص اميء34271195 لَـ ضَات21/02/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

مكَت حس ياء34271183 ضَات15/11/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

وب34271180 ىويج اً ضَات02/11/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 
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ي حفعة34271230 ىومِر ضَات29/10/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271083 ايح َل ضَات11/02/1997امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ء34271122 صا ُز مة اً اظ ي ف ائ ضَات02/06/1998امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

س34271119 ط أ و صاب ضَات07/05/1998امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ص34271066 وث ي ه ع صاب ضَات10/07/1996امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

صمي34271100 وح م صب ضَات28/09/1997امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ًب34271247 ـعاوي ًز ضَات16/01/2001امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

م34271220 صا ه ودن اإ ضَات07/07/2000امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

وب34271012 ودن أ ً ضَات12/03/1994امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ودن جنمة34271248 ضَات17/01/2001امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

س34271067 يارصي َل ضَات15/07/1996اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

صة34271279 ُو ياوي ج ضَات11/09/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ز34271257 ٍز ي ؾ يـمي ضَات23/03/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

يوري سومِة34271233 ضَات22/11/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

ص34271102 وث يويل ه ضَات09/10/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ف34271115 وس يَة ً ضَات25/02/1998اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ًل34271167 ِصوش ؿ ضَات30/06/1999اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

زس34271304 ِضايم اي ضَات18/08/2002اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 016احلس 

وايف حس ياء34271002 ضَات17/03/1993اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

س34271237 وايف َل ضَات18/12/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

َعَف34271023 ساٌ وساري ؾب ضَات05/09/1994اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ان34271188 مي سي اإ وف ضَات01/01/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ِام34271228 ً َـالوي اإ ضَات02/09/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271063 صصُش َل ضَات15/06/1996ام صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

س34271091 ي سـ ـَف ضَات29/05/1997ام صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ص34271227 اج ري ُ ضَات25/08/2000اهن صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

زل34271027 ا سالم ذ ضَات27/11/1994اوب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ص ُضام34271263 ن مع ضَات21/05/2001اوب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

سو حس ياء34271189 ضَات06/01/2000اوؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

يارص34271085 س اً اج ؾب ت احل ضَات17/03/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

سجية34271164 وسف ذ اً ت ذ ضَات22/06/1999أ ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ي34271301 سٌلؾَ سور ا ت ك ضَات23/02/2002اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 016احلس 

ان34271059 مي ة اإ ت اكب ضَات02/05/1996أ ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ة34271249 ور ىي ه س احي ت حمي ضَات20/01/2001اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

مة34271089 اظ وىح ف ت م ضَات20/04/1997اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ص34271204 اج ولي ُ ت م ضَات08/05/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ـًل34271241 س اً لا ؾب ت وؾ ضَات25/12/2000اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ء34271149 صاي ضَات24/03/1999ابيه زه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

س34271006 ضَات01/04/1993بخزايس سـ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

َاس34271269 ً سي اإ ضَات07/06/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ى34271286 ور ٍك ه صحِ ضَات02/11/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

صاكز نزنة34271194 ضَات10/02/2000ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ني34271049 س ام صود َل ضَات01/01/1996ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

صي ًبىن34271198 ضَات08/03/2000ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

س34271064 ضَات17/06/1996بـعوط ُي صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ز ص اميء34271036 َـٍز ضَات07/06/1995ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

وسف34271105 َىصاوي ً ضَات12/11/1997ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ء34271020 صا ُز مة اً اظ و ف ن دح ضَات21/08/1994ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ان34271171 ن ؿال امي ضَات25/07/1999ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 
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ان34271289 ص امي ضَات18/11/2001بيجاب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

اء34271199 سور وف ضَات11/03/2000بيل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ن34271131 ورازلٍ ي ه ضَات10/11/1998بيمك صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ة34271290 سام ضَات04/12/2001بيوار أ  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ام34271272 ضَات31/07/2001بيوي وئ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ـَمي34271128 ساً ين ؾب ضَات20/09/1998ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

وٌك34271216 ص د سٍ وذ ضَات23/06/2000ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ان34271252 ط امي ًص ود ضَات05/02/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

مي34271238 صاُ ودادن اب ضَات20/12/2000ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

دسام34271292 وراس اب ضَات27/12/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

وزاين سىِية34271110 ضَات16/01/1998ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

اء34271133 اس وف وف ضَات23/11/1998ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

سى34271265 ن ُ ٍص وه ضَات23/05/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

س34271264 ن ُي ٍص وه ضَات23/05/2001ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ان34271107 مي وًـالم اإ ضَات15/12/1997ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

سر34271024 وًـالم ب ضَات15/10/1994ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

با ص اميء34271208 ُو ضَات21/05/2000ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ٍك34271139 سن هنَ لج ًو ضَات01/01/1999ب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ن34271224 سح امي ضَات30/07/2000بَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

مية34271260 ضَات26/04/2001بُس ياكر أ م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ًب34271146 ضَات14/02/1999ثبايل ًز صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ضَات14/11/1998متمي سىِية34271132 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ة34271300 اه ايم رحي ضَات21/02/2002هت صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

سجية34271013 وفِق ذ ضَات27/03/1994ث صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ر34271040 وا ت أ ه ضَات07/08/1995ثَلصم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ق34271047 صزا ساً ر ؾب ضَات03/12/1995اثب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ُساء34271103 ادي روم ضَات01/11/1997ج صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ٍك34271254 ضَات05/02/2001جباري هنَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ن34271088 ي رضوا ضَات05/04/1997مج صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ء34271058 صا ُز مة اً اظ ضَات20/03/1996جٌان ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

وبري سارة34271099 ضَات24/08/1997ج صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

اروت محزة34271072 ضَات25/08/1996ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

فذاح34271028 ساً غ ؾب اف ضَات15/12/1994ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

سي34271051 ِ ي امل ام ضَات10/01/1996ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ي34271097 ََ ي ذ ضَات16/08/1997جح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

سي ًَىل34271253 ضَات05/02/2001محَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ويت حسام34271029 ضَات02/01/1995ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ِية34271282 وزي ام ضَات01/10/2001ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ضَات30/12/1995حريش مسـود34271048 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ًب34271256 اظَب ًز ضَات14/03/2001ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

صحمي34271174 ساً ازلي ؾب ضَات09/09/1999ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ى34271156 ان سَم ضَات05/05/1999ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

وب34271069 ضَات25/07/1996دصاج أ ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ف34271033 وس ضَات11/02/1995دعايب ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ل34271166 اد ضَات30/06/1999دعَيب ؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ء34271234 صا ُز مة اً اظ ًََل ف ضَات23/11/2000ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

سة34271116 ضَات22/03/1998دِار سـَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

زل34271270 ا ضَات21/06/2001دادس ذ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

صم34271062 س أ ه ضَات20/05/1996دٌر صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 
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ايح مـاد34271197 ضَات07/03/2000دم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ص34271079 اج سريي ُ ضَات06/01/1997دم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

س رضا34271101 ص ضَات29/09/1997را صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ز34271005 ـٍز س اً اح ؾب ضَات30/03/1993رج صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ون سىِية34271130 ضَات08/11/1998رمح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

سي حسام34271239 ضَات20/12/2000رص َ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

َاس34271137 ضَات28/12/1998رضوان اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ِق وظال34271297 ضَات31/01/2002رف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

صمي34271182 ي م ِل ضَات08/11/1999رف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ٍك34271060 زي هنَ ضَات13/05/1996رم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

صحٌلن34271056 ساً فال ؾب ضَات08/03/1996ًر صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ني34271192 ضَات31/01/2000زاوي أ م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

س34271042 عم س اً ويم ؾب ضَات14/09/1995زرظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ؽ34271125 ام ضَات07/08/1998زروايل ج صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

مي سىِية34271004 ضَات28/03/1993زؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

اء34271293 صاي وف ضَات31/12/2001زه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

صو حبَبة34271152 ضَات01/04/1999ُز صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

مي34271151 صاُ سان اب ضَات01/04/1999ًز صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

مي34271120 صاُ سري اب ضَات14/05/1998س صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ي ص اميء34271213 ل سً ضَات10/06/2000س صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

وب34271221 ضَات18/07/2000زساي اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

ي34271302 سٌلؾَ سي ا ضَات05/03/2002سـَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 016احلس 

ص34271244 اج ضَات02/01/2001سَمي ُ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ة34271135 سً سـ ضَات09/12/1998س يويس اً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ضَات07/07/1994س َاغ ظوفِا34271018 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ضَات14/05/1999رشادي ص اميء34271160 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

س34271153 ضَات06/04/1999صفاق امح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ق34271169 ضَات04/07/1999صلريي رشو صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ضَات16/03/1996صِبون جهص34271057 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ضَات02/09/1994صِيب صىِب34271022 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

ة34271242 سام ضَات26/12/2000ص َوخ ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ارق34271015 ضَات23/05/1994ظادق ظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ن34271086 ضَات18/03/1997ظاض ظالح ازلٍ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

مة34271159 اظ سرايت مـصوف ف ضَات13/05/1999ظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ام34271303 سيق وئ ضَات21/03/2002ظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 016احلس 

ى34271003 ور ضَات23/03/1993رصحي ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ص34271245 وث ضَات13/01/2001ظفعاوي ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ف حِاة34271226 ضَات14/08/2000رضً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271068 ان ضَات19/07/1996مضري اإ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

الم34271275 َيب أ ح ضَات26/08/2001ظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

سى34271246 ضَات14/01/2001ظيان ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

يارص34271077 ساً وين ؾب ضَات23/12/1996ظ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ائضة34271144 ضَات29/01/1999ظَاب ؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ف جهص34271202 ًص ضَات12/04/2000ػ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ء34271129 صاي ابَة زه ضَات21/09/1998ؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

صمي34271299 س م ابَ ضَات14/02/2002ؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

اة34271025 ضَات01/11/1994ؾباد جن صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

مة34271104 اظ ضَات10/11/1997ؾبار ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

اء34271073 ىصمي رج ساً ضَات08/09/1996ؾب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 
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اري ُياء34271187 سج ضَات22/12/1999ؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ِية34271201 صيب أ م ضَات02/04/2000ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ز محزة34271053 ٍز ضَات17/02/1996ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ضاق حسن34271075 ضَات17/10/1996ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ضاق رشف34271087 ضَات25/03/1997ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

س34271158 فري َل ضَات09/05/1999ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

الم34271255 ىِف أ ح ضَات22/02/2001ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ني34271043 س ضَات14/09/1995ؿَو اي صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

فاف34271291 ضَات22/12/2001ؿَواين ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ضَات06/01/1997ؾَاد سىِية34271080 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

س34271178 زيل َل ضَات10/10/1999ق صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ص34271258 اج ارح ُ ضَات26/03/2001ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

ى34271267 ارس حض ضَات02/06/2001ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ص34271277 وث ضَات27/08/2001فذوح ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ضَات28/12/1998حفضوش سفِان34271138 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

صمي34271181 ضَات04/11/1999فسُس م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

س34271035 وو اري ً وك ضَات17/05/1995ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

س ص اميء34271219 اظ ضَات03/07/2000ك صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ضَات22/02/1998كصايف مـاد34271114 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

ف34271090 وس ضَات20/05/1997كصايف ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ًب34271217 اس ًز صظ ضَات23/06/2000ك صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

وٌك34271231 ٍك د ف ورً ضَات01/11/2000ك صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

ضَات13/11/1993نخاب ص اميء34271011 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ضَات10/10/1999نثري حس ياء34271177 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ء34271173 صاي اوي زه صظ ضَات24/08/1999ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ن34271285 ٌلل ورسٍ ضَات23/10/2001ن صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

س34271007 ضَات06/05/1993مكًَل َل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

ص34271215 وث ضَات20/06/2000لراش ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ِية34271212 ام ام ضَات06/06/2000ذل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

واض أ رشف34271175 ضَات13/09/1999حل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ضَات01/01/2002ًضِب حٌان34271294 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

ان34271287 مي ش اإ ضَات05/11/2001ًـٌص صاي ضقاً ني اً ىنؿ 015احلس 

لين34271196 س اً ضَات03/03/2000ًـَوين ؾب صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

م34271113 صا ـَوي اه ي اً ضَات07/02/1998ًفح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

الم34271207 ضَات20/05/2000ًلعارين اح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

سوى34271214 ضَات13/06/2000خمليت ف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ضَات15/09/1995ملزايل هـمية34271044 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

دسام34271193 سي اب ضَات06/02/2000ملسـ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ًب34271032 ضَات01/02/1995ملـايش ًز صاي ضقاً ني اً ىنؿ 002احلس 

سجية34271074 يش ذ ورٌ ضَات27/09/1996ً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

سة34271108 اج ضَات07/01/1998مذولك م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

سٌلء34271016 ضَات30/05/1994مذَدش أ  صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

س ًبىن34271206 اَُ ضَات11/05/2000جم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ان34271210 سي امي ام ضَات30/05/2000حم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 011احلس 

ضَات11/11/2000خمَوف ص اميء34271232 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

ن34271070 ورازلٍ ضَات07/08/1996خمَويق ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

صابح حمسن34271126 ضَات12/08/1998م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

اين34271251 س أ م ضَات03/02/2001مساؿ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 013احلس 

سة34271055 ضَات25/02/1996مساؾَف سـَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 
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ى34271274 ضَات13/08/2001مسرتزق سَم صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ني34271124 ضَات24/07/1998مس خور أ م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ني34271185 ـَي ااً س م ضَات16/11/1999مس َـَ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

ضَات01/06/2001مرشف بثٌُة34271266 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

ي34271050 سٌلؾَ ضَات03/01/1996معَؽ ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 003احلس 

ال34271127 ضَات11/09/1998مـخعم ام صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ة34271154 سام ضَات26/04/1999ملفور ا صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ضَات18/06/1998مفذاح هـمية34271123 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ضَات15/11/1999مٌفِؽ مسرية34271184 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

وىس معُش34271117 ضَات01/04/1998م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

وب34271111 سي اً وفِ ضَات30/01/1998م صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

امثن34271163 ضَات14/06/1999انرص ؾ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

سة34271141 اج ظف م ضَات15/01/1999ان صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ان34271084 عُب امي ضَات23/02/1997ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ة34271001 ور عُب ه ضَات04/12/1992ه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

سي34271076 ِ ضَات29/10/1996هَايب امل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 004احلس 

ى34271268 ويل سَم ضَات06/06/2001جه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 014احلس 

س34271140 سوب َل ضَات10/01/1999ُ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ضَات03/05/1999ُضوم سِام34271155 صاي ضقاً ني اً ىنؿ 008احلس 

ين34271134 لزوا سر اً ضَات02/12/1998َُ صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

ِق جهص34271236 ضَات09/12/2000واف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 012احلس 

س34271118 َـَ اج ب ضَات08/04/1998واحل صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

س34271106 ًص لازي ف ضَات30/11/1997واً صاي ضقاً ني اً ىنؿ 006احلس 

َمية34271170 ضَات17/07/1999وصايم ح صاي ضقاً ني اً ىنؿ 009احلس 

ـؼمي34271136 ساً سي ؾب ضَات22/12/1998وف صاي ضقاً ني اً ىنؿ 007احلس 

زس34271190 صاش اي ضَات14/01/2000وه صاي ضقاً ني اً ىنؿ 010احلس 

امثن34271098 يب ؾ ضَات17/08/1997ُو صاي ضقاً ني اً ىنؿ 005احلس 

ان أ رشف34271008 ضَات09/05/1993مي صاي ضقاً ني اً ىنؿ 001احلس 

افِغ40341043 س احل الل ؾب فَسفة08/08/1994اابؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ٍك40341207 سار هنَ فَسفة01/11/1998أ ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سة40341199 َ يارص زب فَسفة16/08/1998اب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ٍك40341279 ََفة مجَ فَسفة07/03/2001اج امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ساد ًَىل40341056 فَسفة27/01/1995اح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سة40341250 ٌلد سـَ فَسفة05/04/2000اح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ضايف40341086 ساً ود ؾب سد فَسفة23/12/1995اذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341175 س رص َ سـَ فَسفة28/02/1998اد امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ىمي40341188 س احل ًل ؾب فَسفة11/06/1998ادؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

سة40341257 فَسفة02/07/2000اراوي سـَ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ن40341124 ورازلٍ فَسفة03/02/1997ارىح ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

فَسفة14/06/1993أ زدو فذَحة40341015 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سامل ملَاء40341096 فَسفة08/04/1996ا امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

فَسفة26/06/1996ازسار حسن40341104 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341014 سٌلؾًَل َل فَسفة12/06/1993ا امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س40341052 فَسفة28/12/1994اص خويك َل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ء40341246 صا ُز مة اً اظ س ف فَسفة30/03/2000ارشً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وسف40341038 باز ً فَسفة09/04/1994أ ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ص40341212 وث سُين ه فَسفة26/12/1998اؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سٌلء40341029 يص أ  فَسفة18/02/1994أ ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة40341213 صمي سوا ه فَسفة17/01/1999اك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً
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ف40341068 وس َالس ً فَسفة29/06/1995أ ق امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وسف40341106 ي ً لك فَسفة06/07/1996اإ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341058 يس أ مح فَسفة20/02/1995الإدٌر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ني40341169 عبايح أ م يس امل فَسفة09/01/1998الإدٌر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ني40341170 عبايح أ م يس امل فَسفة09/01/1998الإدٌر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

يس حِاة40341088 فَسفة01/01/1996الادٌر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341023 يس َل فَسفة01/01/1994الادٌر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ان40341200 مي وش اإ باؾ فَسفة22/08/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

رباق سفِان40341208 فَسفة18/11/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ضَة40341122 زبدوك را فَسفة28/01/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س40341013 سي َل سً بـ فَسفة10/06/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

بالج سىِية40341226 فَسفة25/08/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سجية40341084 اري ذ بوذ فَسفة21/11/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

اة40341002 اري جن بوذ فَسفة23/12/1992اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

دسام40341214 ين اب بوسان فَسفة27/01/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صي سىِية40341267 بومع فَسفة15/09/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ىض40341109 زتاري ر فَسفة14/08/1996اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

خزيي ًَىل40341155 فَسفة11/09/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

س40341020 صي سـَ اب فَسفة12/10/1993اجل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ص40341167 وث ِازي ه فَسفة30/12/1997اجل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سة40341004 ود رص َ فَسفة11/01/1993اجل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

جاب سىِية40341151 فَسفة05/08/1997احل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

يـم40341062 س امل صويش ؾب فَسفة02/04/1995احل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي محزة40341289 فؼ فَسفة12/11/2001احل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

س40341008 واح ساً فٌاوي ؾب فَسفة25/02/1993احل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سي ؿَوي هبرية40341191 فَسفة02/07/1998اذل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

يت ص اميء40341201 ًص فَسفة28/08/1998اذل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

َمية40341079 َاين ح فَسفة11/10/1995احل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سٌلء40341091 سلاين ا فَسفة22/01/1996اخل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صمي40341218 ار م فَسفة01/05/1999ارل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

عاف40341236 ه ون اإ فَسفة29/11/1999ازلام امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ـة40341100 ش ودً فَسفة08/06/1996ازلد امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341047 ش َل فَسفة17/09/1994ازلروٌ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صمي40341063 ي م ـ فَسفة26/04/1995ازلًر امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ف40341051 وس يب ً فَسفة16/12/1994ازلُ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ٌلل40341117 فَسفة01/01/1997ازلويم ن امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

سٌلء40341190 يب ا فَسفة21/06/1998اشلُ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صىض حٌان40341111 فَسفة02/11/1996اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341162 اري مـمت زج فَسفة03/11/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

وٌك40341238 زرزوري د فَسفة24/12/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

زروايل محزة40341037 فَسفة05/04/1994اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س40341127 سة رص َ زك فَسفة22/02/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

مية40341159 زمصاين أ م فَسفة14/10/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

س40341264 زويم سـَ زم فَسفة24/08/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سجية40341184 زواوي ذ فَسفة15/04/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ني40341272 ت أ م ساه فَسفة10/12/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ي سوهَة40341040 ساُ فَسفة03/06/1994اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سَاكوي سىِية40341273 فَسفة26/12/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ي سَمية40341007 ضافـ فَسفة18/01/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

هل40341001 س الا خويك ؾب فَسفة03/12/1992اًض  امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ني40341128 س ضلويب اي فَسفة22/02/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ضِبة س ياء40341129 فَسفة25/02/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن40341140 زل هيب ق فَسفة07/05/1997اًض  امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

عادق سىِية40341249 فَسفة02/04/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة40341192 عربي مَِود فَسفة07/07/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

وسف40341125 ضاوي ً فَسفة10/02/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ي40341077 ـاظ ساً عوبعة ؾب فَسفة19/09/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

صمي40341256 ـباد م فَسفة15/06/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ىي40341135 ـخاوي حي فَسفة13/04/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

زة40341216 وؾ ـصايب ب فَسفة26/03/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ء40341161 صا ُز مة اً اظ ـصويص ف فَسفة28/10/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ن40341219 ـساوي أ مي فَسفة11/05/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ائضة40341144 ـرضاوي ؿ فَسفة27/05/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سة40341012 اج ـىز م فَسفة13/05/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ـمصي حس ياء40341280 فَسفة15/05/2001اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ري40341215 ـموري ُز فَسفة29/01/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صمي40341241 ـَادي م فَسفة29/01/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

لزلين سَوى40341204 فَسفة25/09/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

لوات ُبة40341263 فَسفة21/08/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ٍك40341085 فلري هبِ فَسفة22/11/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341041 ي َل فَح فَسفة23/06/1994اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سٌلء40341022 لِاس أ  فَسفة13/12/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س40341185 لريع ُي فَسفة01/05/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

وىس40341166 ي م اكمس فَسفة26/12/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ة40341276 ور سار ه ى فَسفة11/01/2001اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ٌلد40341093 ىصوري ؾ فَسفة26/02/1996اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

يـمية40341021 مكصي اً فَسفة17/11/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س40341181 ىزني َل فَسفة01/04/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ىويم ُضام40341137 فَسفة30/04/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ىي40341026 جويب حي فَسفة10/01/1994احمل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ٌلل40341146 مودي ن فَسفة13/07/1997احمل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

صس حسن40341076 فَسفة01/09/1995امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

س هللا40341098 ني ؾب خـ فَسفة13/05/1996املس  امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ص40341035 وث َاح ه فَسفة19/03/1994املس  امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ضحمط ًَىل40341110 فَسفة10/09/1996امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341139 ـايش او فَسفة07/05/1997امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سهللا40341048 ـمل ؾب فَسفة13/10/1994امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سحية40341132 ََاين م فَسفة06/03/1997امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ىض40341011 يعوري ر فَسفة01/04/1993امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س40341105 ودن َل فَسفة04/07/1996امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صة40341024 ُز ودي اً وً فَسفة03/01/1994امل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ص ُضام40341054 ياػ فَسفة01/01/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سى40341245 يض ُ ياُ فَسفة29/03/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ين حِاة40341138 يًو فَسفة03/05/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن40341269 زل ِاف ق فَسفة09/11/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

َمية40341196 ِصاوي ح فَسفة03/08/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صمي40341229 يش م ٌِص فَسفة21/09/1999اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ق40341081 صزا س اً س ؾب ِي فَسفة26/10/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً
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ودان محزة40341157 فَسفة02/10/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة40341133 وردي ورد فَسفة06/04/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

وٌك40341005 ايب د ُو فَسفة14/01/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ان40341163 سي امي زًي فَسفة04/11/1997اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ٍك40341260 ن هنَ وم فَسفة01/08/2000أ م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سجية40341239 ني ذ فَسفة01/01/2000ام امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ى40341118 وٍصي حض فَسفة05/01/1997اه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ر40341103 وا صواي أ ه فَسفة15/06/1996أ ُ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341225 فَسفة06/07/1999أ ويخ سـَ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سار برشى40341275 فَسفة06/01/2001أ و امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

وب40341187 ًل أ ً فَسفة22/05/1998أ وؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ان40341287 مي سو اإ فَسفة24/10/2001أ وك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ـايل40341150 س اً سو ؾب فَسفة31/07/1997اون امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

س40341271 مي سـَ صاُ ت اب فَسفة26/11/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ذاف حٌان40341003 ت اح فَسفة07/01/1993اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ٌلد سـاد40341183 ت اح فَسفة12/04/1998اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

يامج40341235 س اً لائ ت اً فَسفة25/11/1999أ ً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

وب40341274 ت ثلَت أ ً فَسفة28/12/2000اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سالم مٌال40341286 س اً ت ؾب فَسفة11/10/2001اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ني40341064 س وسف اي ت ً فَسفة01/05/1995اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ل40341067 وب رواب فَسفة26/05/1995أ ً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ص40341165 اج فَسفة11/12/1997ابزي ُ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ًل مََىة40341046 فَسفة08/09/1994ابؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ون سِام40341291 صه فَسفة28/12/2001ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

س40341097 اين َل صم فَسفة05/05/1996ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

اء40341228 فَسفة06/09/1999بضريي رج امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ي حس ياء40341253 فَسفة17/05/2000بعم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

و سـاد40341059 فَسفة02/03/1995بالاومه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س40341070 َـجًَل َل فَسفة13/07/1995ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سم مٌال40341203 َمل فَسفة01/09/1998ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ة اس َة40341243 فَسفة08/03/2000بيرًب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

فَسفة14/11/1996بيـخو مجـة40341112 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

وٌك40341283 فَسفة31/07/2001بيَـصيب د امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ومجـة مسرية40341205 فَسفة20/10/1998ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ط حسن40341209 ًص ود فَسفة15/12/1998ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س40341090 ة أ مح وراً فَسفة21/01/1996ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ن40341113 زل سر ق وس فَسفة15/11/1996ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة40341237 وص خاوي اندً فَسفة09/12/1999ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ف جحَبة40341220 وصرتوً فَسفة06/06/1999ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صمي40341126 وظاٍصي م فَسفة22/02/1997ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س40341065 ص رص َ اُ وظ فَسفة10/05/1995ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وب40341101 س اً وؾبَ فَسفة10/06/1996ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

وٌك40341016 صحية د وف فَسفة07/07/1993ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س40341074 ن َل ٍص وه فَسفة19/08/1995ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وذلُس حفعة40341244 فَسفة20/03/2000ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ني40341240 س س اي ًو فَسفة01/01/2000ب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

دسام40341211 فَسفة21/12/1998بَار اب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ز40341145 ٍز فَسفة14/06/1997اتاكيت ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن40341123 سلوي رضوا فَسفة30/01/1997ث امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً
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ضىور40341224 س اً فَسفة01/07/1999ثيجارت ؾب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

مي40341232 صاُ وري اب فَسفة18/10/1999ث امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

وفِق حسن40341055 فَسفة01/01/1995ث امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

فِغ40341180 ساحل سام ؾب فَسفة27/03/1998ثَل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ن40341114 زل وين ق صم فَسفة25/12/1996ج امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ان40341265 فَسفة28/08/2000جضور امي امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

امثن40341141 فَسفة14/05/1997جٌاح ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ب40341060 وج ايل امل فَسفة07/03/1995ح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س40341171 فَسفة10/01/1998حباش ُي امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سٌلء40341182 ة هللا ا فَسفة03/04/1998حصم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ين رضا40341248 فَسفة02/04/2000حس  امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ان40341018 مي ًل اإ فَسفة16/08/1993ح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سى40341042 ًل ُ فَسفة26/07/1994ح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

فَسفة20/10/1998حٌلدي مسَة40341206 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

فَسفة15/07/1995حٌلس مـاذ40341071 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سى40341223 ة ُ فَسفة20/06/1999حٌلم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

اء40341148 فَسفة20/07/1997حٌَين وف امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

اضري سفِان40341195 فَسفة23/07/1998ذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ص40341177 اج وش ُ صب فَسفة07/03/1998د امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سجية40341284 ي ذ َف فَسفة18/09/2001ذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ء40341107 صاي َول زه فَسفة07/07/1996ذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

يب40341119 رتا فَسفة06/01/1997ذريان اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ٌلل40341032 ان ن فَسفة01/03/1994دح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ي40341061 ََ ساجل وش ؾب فَسفة14/03/1995دمع امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء40341221 صا ُز مة اً اظ ايق ف فَسفة07/06/1999دك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ء40341168 صاي فَسفة01/01/1998رابح زه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ى40341202 ٌلوي مععف فَسفة28/08/1998رح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سي40341197 ِ وين امل فَسفة10/08/1998رمح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

س40341108 ي َل مي فَسفة21/07/1996رح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

فَسفة14/05/2000رصاد ص اميء40341252 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سة40341193 فَسفة14/07/1998رضواين جم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صة40341094 اين ُز فَسفة04/03/1996رحي امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ِان40341039 ري امس فَسفة14/04/1994زب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة40341261 سً سـ فَسفة06/08/2000زروال اً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

صمي40341154 صاي م فَسفة10/09/1997زه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن40341075 فَسفة28/08/1995زوزاف رضوا امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي40341173 سٌلؾَ ني اإ خ فَسفة19/01/1998زوً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

فَسفة05/03/1994سَاميين مـاذ40341033 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ين س ياء40341142 فَسفة19/05/1997سًو امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

س40341069 فَسفة01/07/1995ص بُين َل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ن40341027 فَسفة12/01/1994صـاوي رضوا امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ن40341049 زازلٍ ضام ؾ فَسفة14/10/1994مش امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

مة40341164 اظ فَسفة12/11/1997صُيب ف امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

مة40341019 اظ صي ف فَسفة23/08/1993خص امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ي40341270 فَسفة09/11/2000ظفصي سَِ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

س40341131 واح ساً فَسفة02/03/1997ظفِايت ؾب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

اة40341160 احل جن فَسفة27/10/1997ظ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ٍك40341198 فَسفة11/08/1998ظَب هنَ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

فَسفة29/07/2001ظَيب ملَاء40341282 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

فَسفة10/11/1999ػِري حمسن40341234 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ٌلل40341030 ايب ن فَسفة20/02/1994ؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س40341089 ايف َل فَسفة01/01/1996ؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ٍك40341102 فَسفة10/06/1996ؿبيس فضَ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ف40341258 وس ٍك ً فَسفة16/07/2000ؾب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ف40341152 واظ يب ؾ فَسفة10/08/1997ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة40341230 ون اندً سً فَسفة21/09/1999ؿ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ارق40341080 زي ظ ٍز فَسفة20/10/1995ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ق40341233 صزا ساً عفوري ؾب فَسفة04/11/1999ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ني40341143 لوي ام فَسفة24/05/1997ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سن40341087 صايت احل فَسفة31/12/1995مع امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341189 وو فَسفة16/06/1998ؾيوري ً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صحمي40341025 ساً سي ؾب فَسفة10/01/1994ؾَ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة40341262 فَسفة19/08/2000قباوي اندً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

زس40341034 سواين اي فَسفة15/03/1994ك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

رية40341044 سي ُز ائ فَسفة15/08/1994ف امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

مية40341153 ن أ م فَسفة18/08/1997فذح ازلٍ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

مي40341120 صاُ ب ىي اإ فَسفة09/01/1997فلهي امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س40341050 فَسفة20/10/1994فِاش أ و امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سجية40341217 سمريي ذ فَسفة24/04/1999ك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سمريي سىِية40341156 فَسفة28/09/1997ك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ارق40341115 ش ظ ٌص فَسفة25/12/1996ك امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

فَسفة07/09/2000كالل ؿََة40341266 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

فَسفة13/03/1998كُس حس ياء40341179 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

س40341247 ي َل فَسفة01/04/2000اكمس امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

س40341082 فَسفة04/11/1995نثري أ مح امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سجية40341254 صدوح ذ فَسفة22/05/2000ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

س40341053 زًي اح اً صم فَسفة01/01/1995ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ٌلل حىمية40341009 فَسفة10/03/1993ن امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سجية40341222 زي ذ ٍص فَسفة10/06/1999حل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

فَسفة13/04/1997ًضِب ص اميء40341134 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

فَسفة06/03/2001ًـصج مٌعف40341278 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

زل40341149 ا فَسفة30/07/1997ًلٌليت ذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ني40341158 َل وراً فَسفة08/10/1997ًفلَين ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ي مٌري40341147 فَسفة14/07/1997ًف امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

فَسفة10/11/2001ملـزيي محزة40341288 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

فَسفة14/08/1993ملفصك حلسن40341017 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ِام40341010 ً فَسفة31/03/1993ًِيا اإ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س40341099 وو ودي ً فَسفة19/05/1996ً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سي قَثة40341078 اج فَسفة26/09/1995م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ى40341210 فَسفة15/12/1998مرتيج سَم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سالم40341136 ساً ي ؾب اظ فَسفة20/04/1997جم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س40341178 س َل اُ فَسفة11/03/1998جم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ان40341036 صزوق امي فَسفة26/03/1994م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

دسام40341072 ب س اإ صص فَسفة28/07/1995م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

فَسفة09/12/2001مس خلمي ٌرسى40341290 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

فَسفة01/06/2000مس ياوي سارة40341255 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ز40341028 ٍز س ؾ فَسفة16/01/1994مضاُ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سق ُياء40341259 فَسفة21/07/2000مع امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً
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ة40341130 فَسفة01/03/1997معَؽ اندً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة40341073 ورً فَسفة17/08/1995مـلود ث امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

فَسفة18/02/2001مـَوم سىِية40341277 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

فَسفة22/01/1997مفذاح وسام40341121 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

صحمي40341116 س اً فَسفة01/01/1997مىوار ؾب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ىمي40341066 ساحل فَسفة15/05/1995مٌان ؾب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

امتد40341231 فَسفة06/10/1999مٌعوري اؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة40341057 ان اندً وج فَسفة08/02/1995م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صمي40341092 فَسفة23/02/1996مري م امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س40341242 فَسفة06/03/2000اندي َل امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

س40341227 وو ًل ً ن ؿ ت ب فَسفة26/08/1999انً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

اد40341281 وي هن فَسفة01/07/2001ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

مي40341006 صاُ فَسفة15/01/1993هَة اب امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

عام40341095 فَسفة02/04/1996َُالم ؾ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ة40341251 ور فَسفة03/05/2000وااب ه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مة40341285 اظ سالم ف فَسفة11/10/2001وا امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سي40341176 ِ اكن امل فَسفة05/03/1998واً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

فَسفة06/11/1995ويح حلسن40341083 امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ان40341186 مي ؽ اإ فَسفة19/05/1998ودً امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

سجية40341174 فَسفة20/02/1998وضَح ذ امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ي40341268 ود اء زف فَسفة28/10/2000وف امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

صي مسرية40341031 فَسفة23/02/1994وه امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ًب40341194 ي ًز س فَسفة14/07/1998ٌو امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ني40341045 س ني احل س فَسفة20/08/1994اي امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وب40341172 اين أ ً فَسفة19/01/1998ايم امتع/اً يفس/ؿمل الإج سؿمل اً َ ولي ارص  س هللام ن ؾب ة ؿالل ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

37401379DOHA ى ىميَاء06/03/2001حض فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

37391338SELLAK ASSIYA13/12/1999ىميَاء فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ة37401414 ور سُس ه ىميَاء02/01/2002احب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ص37401002 اج سار ُ ىميَاء01/01/1993اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ساز حس ياء37401075 ىميَاء30/10/1996أ ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ساز سَامين37391411 ىميَاء04/08/2000أ ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

صمي37401016 ي م ع ىميَاء06/03/1994اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

و ثلاب ص اميء37401371 ىميَاء16/01/2001اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ارق37391461 فذح ظ واً ىميَاء16/02/2001اب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ًب37391506 اء ًز وف واً ىميَاء10/12/2001اب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ٍك37401338 زق هنَ ورٍ ىميَاء10/09/2000أ ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

مة37391357 اظ وفصاس ف ىميَاء02/02/2000اب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

س37401100 ََ َل ىميَاء01/06/1997اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

زيك محزة37401086 ىميَاء25/02/1997اح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

سي مٌال37391279 صاً ىميَاء25/05/1999اج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

س37401236 ال َل وم ىميَاء18/06/1999اج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ز س ياء37401093 باٍ ىميَاء19/04/1997اح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ساد جهص37391487 ىميَاء09/09/2001اح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

اٌك37391238 ص ُ ٍص ىميَاء13/01/1999اح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

صمي37391349 سٌُة م ىميَاء10/01/2000اح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

فاض رضا37401310 ىميَاء01/04/2000أ ح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

س حبَبة37401324 ِ ح ىميَاء13/06/2000اإ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

سجية37391288 صاز ذ ىميَاء24/06/1999اد فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ف حِاة37401158 ضَ ىميَاء07/06/1998اد فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م
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س37391262 سج ادٌر ََ ىميَاء15/03/1999اذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ني37401343 س ة احل ٌلج ىميَاء10/10/2000اد فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ة حسن37401344 ٌلج ىميَاء10/10/2000اد فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

س37391160 وخية َل ىميَاء06/01/1998اد فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

سن37391455 س احل ىميَاء29/01/2001ادامح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

مة37401227 اظ س ف ىميَاء25/04/1999ادامح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

اء37401425 ىميَاء11/06/2002ادار رج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 022م

سٌلء37391375 ىميَاء24/04/2000ادراك ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

سي37391515 ِ ىميَاء19/02/2002ادرويب امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

س37401066 ي أ و وق ىميَاء03/09/1996ادق فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ىميَاء09/09/1994ادود حٌان37401021 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

س37391436 َم َل ىميَاء20/10/2000اره فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ٌلد37401253 الم ؾ ىميَاء28/08/1999ازؿ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ًب37401098 ىميَاء08/05/1997أ زاكغ ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

س37391202 َرب سـَ ىميَاء09/09/1998ازه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

مية37401385 ص ام ىميَاء06/04/2001اُز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ىض37401168 ي ر امي ىميَاء03/08/1998احس فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

سرم جهص37401273 س ىميَاء21/11/1999ا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

س37391191 رسة َل ىميَاء29/07/1998ازسٌ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

لصش37391309 سٌلء اً ىميَاء14/08/1999ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

وسايف37391501 سٌلء م ىميَاء14/11/2001ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

وح37401054 سول م ىميَاء05/04/1996ا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

صىري ُضام37391401 ىميَاء30/06/2000ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

س37401280 وو سا ً صَِ ىميَاء05/12/1999ا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

وى37391494 ي جن ظباحي ىميَاء28/09/2001ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

سجية37391104 ي ذ ظوؾب ىميَاء07/10/1996أ  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

مي37391128 صاُ ب ىميَاء22/04/1997أ رضص اإ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

وح حٌان37401136 صم ىميَاء01/01/1998أ ظ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ان37391360 وم امي ىميَاء13/02/2000امع فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ِام37391150 ذاح اً ىميَاء05/10/1997اف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ي37391280 سٌلؾَ لرين ا ىميَاء31/05/1999اف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ف37391479 وس لرين ً ىميَاء23/06/2001اف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

صام ًعَفة37391188 ىميَاء18/06/1998اه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ء37401143 صا ُز مة اً اظ زال ف ىميَاء07/02/1998ان فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ن37391252 وز أ مي ىميَاء17/02/1999أ ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ي37391174 سٌلؾَ يس ا ىميَاء28/03/1998الادٌر فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

س37401184 يس َل ىميَاء30/10/1998الادٌر فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

اري مسَة37391468 ىميَاء01/04/2001الاُز فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

س37391009 ي سـَ ىميَاء12/04/1993ال واكً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

بايج سِام37391336 ىميَاء09/12/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ق37401088 ارو ساوي ف ب ىميَاء27/02/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

سوي سـاد37401413 ب ىميَاء21/12/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

س37391324 ي سـ ربمه ىميَاء27/10/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

س37391219 وو بضريي ً ىميَاء31/10/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ق37401036 س احل بلايل ؾب ىميَاء25/06/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

س37401027 باليل َل ىميَاء04/03/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

ًك بالل37401020 بي ىميَاء31/08/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ة37391045 سام هبوي أ  ىميَاء26/06/1995اٍ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

هل37401194 سالا بوبىصي ؾب ىميَاء01/12/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م
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بودايل ًعَفة37401402 ىميَاء17/10/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ن37401335 صوا صيب م بوؾ ىميَاء30/08/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ان37401296 زي امي ٍز بوؾ ىميَاء05/02/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

وٌك37391271 صي د بومع ىميَاء19/04/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

س37391203 صي َل بومع ىميَاء18/09/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ني37391204 بوؾياين ام ىميَاء23/09/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ىمي37401060 ساحل بوؾياين ؾب ىميَاء08/07/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ن37401340 بوين ظالح ازلٍ ىميَاء18/09/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

اد37401009 خاج ج ىميَاء11/08/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

صحمي37391331 ساً خايج ؾب ىميَاء21/11/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

سى37391153 ب ُ خائ ىميَاء31/10/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ة37401001 صمي رتايب ه ىميَاء30/12/1992اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ال37391102 خوزاين ام ىميَاء25/09/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

وسف37401386 س ً خوٍزي َل ىميَاء18/04/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ى37391364 سادي مععف ىميَاء06/03/2000اجل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ي ُضام37401241 سؾ ىميَاء03/07/1999اجل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

سي ؿَوي حس ياء37401005 سً ىميَاء23/03/1993اجل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ص37391136 ايل مع ىميَاء25/05/1997ادل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

س37391048 ايج ادٌر ىميَاء18/07/1995احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ني37391408 س يض اي اف ىميَاء20/07/2000احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

فِغ37391340 س احل ساوي ؾب ىميَاء18/12/1999احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ساوي ًعَفة37401383 ىميَاء01/04/2001احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

وي سارة37391096 سً ىميَاء28/08/1996احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ارس37401079 صاب ف ىميَاء16/12/1996احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

اكل37391294 سامل صار ؾب ىميَاء06/07/1999احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ص37401275 اج صي ُ ٍص ىميَاء27/11/1999احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

لاوي ؿالء37391123 ىميَاء04/04/1997احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ًل37391478 ي ؿ لِل ىميَاء14/06/2001احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ِية37391004 يس أ م الٌ ىميَاء08/02/1993احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

َوي محزة37401354 ىميَاء10/11/2000احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

سجية37391181 صي ذ ىميَاء04/05/1998اذل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

صمي37391304 ويش م ىميَاء06/08/1999اذل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

َعَف37401218 ساٌ يعايل ؾب ىميَاء05/03/1999احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

د37401076 ؤا سش ف َ ىميَاء14/11/1996احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

س37391245 عم ساً سي ؾب َ ىميَاء29/01/1999احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ًب37391126 ي ًز َع ىميَاء16/04/1997احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ة37401238 سً سـ ازلي اً ىميَاء30/06/1999اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ازلي سومِة37401366 ىميَاء26/12/2000اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ن37401193 صوا ي م صظ ىميَاء21/11/1998اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

عايب مََىة37401128 ىميَاء25/11/1997اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ن37401157 زل عاري ق ىميَاء24/05/1998اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

اء37401341 ي وف عف ىميَاء28/09/2000اخل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

وصـَب37391394 َودي ب ىميَاء13/06/2000اخل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

س37391050 يس َل ىميَاء09/08/1995ارل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

وب37391157 وم أ ً ىميَاء22/12/1997ازلح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ة37391228 سام اوي أ  ىميَاء21/11/1998ازلرك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ي حفِؼة37401103 وق ىميَاء12/06/1997ازلق فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

َعَف37391186 س اٌ ىميَاء26/05/1998ازلان ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ار مٌال37391086 ىميَاء22/07/1996ازلُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ
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ة37391345 ىميَاء01/01/2000ازلويم صادً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ر37401369 زا يب ى ىميَاء07/01/2001اشلُ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ن37391179 ي ؿالء ازلٍ ـ صاج ىميَاء28/04/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ًب37401322 صايج ًز ىميَاء01/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ني37401399 س صايض اي ىميَاء27/08/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

مة37401176 اظ س ف صاٌ ىميَاء15/09/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

سر37401306 ي ب صبَـ ىميَاء18/03/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ل37401114 اد صجصايج ؿ ىميَاء18/09/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ِام37391167 ً ين اإ صزً ىميَاء04/02/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ني37391122 ي ام صمس ىميَاء01/04/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ي ُضام37391504 صمس ىميَاء20/11/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ء37391323 صا ُز مة اً اظ صايك ف صه ىميَاء15/10/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ة37391240 صايك اندً صه ىميَاء16/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

هل37401274 س الا صمش ؾب ىميَاء22/11/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

صواين جهص37401259 ىميَاء16/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

يس س ياء37391134 صوٌ ىميَاء21/05/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ز37391060 ٍز يش ؾ صوٌ ىميَاء20/11/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

س37401050 يس َل صاييح الادٌر ىميَاء15/02/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

س37391217 ًص صايين ف ىميَاء27/10/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ٌلد37391023 سي ؾ زب ىميَاء29/03/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

سي37391377 ِ سي امل زبَ ىميَاء01/05/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

س37391329 زدودي َل ىميَاء06/11/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

وٌك37391359 زريق د ىميَاء10/02/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

وين سِام37401260 زرُ ىميَاء20/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ة37391475 ور صي ه زؾ ىميَاء25/05/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ي37391166 ساين هبِ زك ىميَاء03/02/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ق37401033 ساحل صاوي ؾب ُز ىميَاء14/05/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

صاوي حمسن37391429 ُز ىميَاء02/10/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ود37401332 واين َل ُز ىميَاء01/08/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

س هللا37391222 ريي ؾب ُز ىميَاء09/11/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ة37391254 ُز زايت ى ىميَاء28/02/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ني37401164 س خوين اي ًز ىميَاء12/07/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ًك ًَىل37391244 ٍز ىميَاء27/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

واين محزة37391402 ًز ىميَاء01/07/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

سجية37391278 ساحصي ذ ىميَاء16/05/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

سايخ محزة37401061 ىميَاء25/07/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

سر37391014 وراق ب ساكل اً ىميَاء16/09/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ني37401015 س ي اي سامل ىميَاء24/02/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

س37391264 ساحئ َل ىميَاء17/03/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

وب37401336 ي أ ً سبِ ىميَاء09/09/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

س37391055 اين َل رسح ىميَاء28/09/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ة37391449 ور سي ه رسً ىميَاء01/01/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ًب37391416 س ًز سـَ ىميَاء19/08/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ق37401285 صزا س اً سي ؾب سـَ ىميَاء03/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ساكوي جهيان37391103 ىميَاء06/10/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

د37401023 ورا سٌليم م ىميَاء20/12/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

ني37401003 س سماليل اي ىميَاء04/01/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

صحمي37391287 ساً ضاريف ؾب ىميَاء22/06/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

وب37391400 يب أ ً ضاظ ىميَاء24/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ
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ص س ياء37391275 ضاؾ ىميَاء02/05/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

سى37391483 صي ُ ضاه ىميَاء29/07/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

مية37391469 ة ام ضاوظ ىميَاء07/04/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ِام37401028 بال اً ىميَاء10/03/1995اًض  فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

رشايق ظفاء37401299 ىميَاء16/02/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ًل ُضام37401202 اب رشح ىميَاء01/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ء37401234 صا ُز مة اً اظ رشيف ف ىميَاء08/06/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

اوي اس َة37391129 رشك ىميَاء29/04/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ىن37391277 اوي م رشك ىميَاء10/05/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

س37401040 وو رشيق ً ىميَاء22/09/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

سجية37391332 رشويق ذ ىميَاء22/11/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

سٌلء37401201 ضلريي أ  ىميَاء01/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ي37391491 ضََح فِع ىميَاء21/09/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

يس ظفاء37401265 ضم ىميَاء14/10/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ًب37401266 ضويق ًز ىميَاء17/10/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ة37401308 صمي عة ه ضًو ىميَاء20/03/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ي37391397 ني هبِ ض ىميَاء18/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ي محزة37391321 عاحل ىميَاء11/10/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

سان37391267 ح عبار اإ ىميَاء27/03/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ة37401422 سام عبار ا ىميَاء14/03/2002اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 022م

سر37391234 عبار ب ىميَاء01/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ء37391316 صا ُز مة اً اظ عفوي ف ىميَاء15/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ة37391139 عويف اندً ىميَاء13/06/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

سجية37401326 رضًبٌُة ذ ىميَاء23/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ء37391306 صا ُز مة اً اظ ضوا ف ىميَاء08/08/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ن37401390 يب أ مي عاً ىميَاء20/05/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ِام37391231 صي اً عاُ ىميَاء19/12/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ٍك37391473 ؽ سَِ عائ ىميَاء08/05/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ة37401301 صمي ؽ ه عائ ىميَاء18/02/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ائضة37401014 ي ؿ عيج ىميَاء03/02/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ء37401349 صا ُز مة اً اظ ي ف عيج ىميَاء22/10/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

صحمي37401140 س اً عويس ؾب ىميَاء02/02/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سة37401096 عَب رص َ ىميَاء26/04/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

وب37391162 ي أ ً ـامل ىميَاء21/01/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

وى37401409 ـامصي جن ىميَاء30/11/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

د37391079 ؤا ي ف ع ـاً ىميَاء25/05/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ـبايس سفِان37401357 ىميَاء15/11/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ٍك37401368 ـبايس وس َ ىميَاء03/01/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ء37391071 صا ُز مة اً اظ ـخيب ف ىميَاء16/02/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

وٌك37391041 سيل د ـ ىميَاء22/04/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

صمي37391105 ـصاش م ىميَاء11/10/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

س37391106 وو ًك ً ـصاٍ ىميَاء21/10/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ـصيش سىِية37401251 ىميَاء25/08/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ني37401058 س ـزاوي احل ىميَاء27/05/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ء37401337 صا ُز مة اً اظ ـزابوي ف ىميَاء10/09/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ـزري محزة37391192 ىميَاء01/08/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ٌلد37391154 ـرسي ؾ ىميَاء10/11/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ان37391453 مي ـعفور اإ ىميَاء22/01/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

اء37391037 ـلاد رج ىميَاء05/03/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ
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س37401048 وو ي ً ـلِل ىميَاء28/01/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

صحٌلن37391080 س اً ـالم ؾب ىميَاء17/06/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ق37391148 عاد س اً ـالم ؾب ىميَاء01/10/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ًب37401329 ـَوان ًز ىميَاء10/07/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ني37391351 س ام ـَوي َل ىميَاء20/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ٍك37401294 ـٌلري مجَ ىميَاء25/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ـٌلري سِام37401011 ىميَاء26/11/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ني37401325 س أ م ـمصاين َل ىميَاء19/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

يور37401403 ساً ـمصويس ؾب ىميَاء02/11/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

سجية37401044 ـزنار ذ ىميَاء28/11/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

س37401254 ـودي امح ىميَاء01/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ي37391291 ِاد ساً يات ؾب ـًو ىميَاء29/06/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

سجية37401307 ـَار ذ ىميَاء19/03/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ى37401222 ـَار حض ىميَاء19/03/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ز37401290 ٍز سي ؾ ـَ ىميَاء08/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ـُساوي محزة37391170 ىميَاء12/03/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

س37391256 لازي سـَ ىميَاء03/03/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

مة37391119 اظ لصيب ف ىميَاء12/03/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

س37391480 لصوادي َل ىميَاء10/07/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

س37391107 لزرايف رص َ ىميَاء08/11/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ي هـمية37401333 لَم ىميَاء16/08/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ي37401284 فاريس سََِ ىميَاء01/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ني37401169 فايل أ م ىميَاء04/08/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

مية37391380 ز أ م فائ ىميَاء08/05/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ن37401149 ورازلٍ فاٍزي ه ىميَاء01/04/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

فحفويح مسَة37391423 ىميَاء22/09/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

فصاوي محزة37401039 ىميَاء20/07/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

فصخ محزة37401243 ىميَاء08/07/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

س37391414 اين َل فصك ىميَاء10/08/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

وب37391070 فلري أ ً ىميَاء10/02/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

سجية37391443 فلري ذ ىميَاء06/12/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

فاليل سِام37401380 ىميَاء20/03/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

مية37391362 ساح أ م فِ ىميَاء15/02/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ي سَوى37391087 لامس ىميَاء25/07/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

عبور37391407 س اً لايض ؾب ىميَاء19/07/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

لاين سارة37391039 ىميَاء15/03/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ص37391367 سوري مع ل ىميَاء16/03/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

مية37391084 ىبري ام ىميَاء20/07/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

مية37401170 ىصودي أ م ىميَاء10/08/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ن سفِان37401397 ىٍص ىميَاء19/08/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ي37391448 ىوط هبِ ىميَاء24/12/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ي جنَب37391229 ىوظ ىميَاء24/11/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ء37401291 صا ُز مة اً اظ ط ف ىًو ىميَاء12/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

اء37391215 ايح رج ىميَاء22/10/1998امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

زة37401267 ٍز صي ؾ اه ىميَاء02/11/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ًك ص اميء37391424 اً ىميَاء24/09/2000امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ًل37401012 وين ؿ ام ىميَاء30/11/1993امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ي ارشف37391007 خل ىميَاء22/03/1993امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

سوب حسام37391435 ىميَاء19/10/2000اجمل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

78/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س37391159 س َل َ ىميَاء01/01/1998اجمل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

س37391292 َط َل ىميَاء29/06/1999اخمل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ي37401161 يرت هبِ ىميَاء29/06/1998اخمل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

اة37401382 صايح جن ىميَاء21/03/2001امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

س37401330 اين َل صج ىميَاء11/07/2000امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

زروي سفِان37391337 ىميَاء11/12/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ان37391026 سـودي امي ىميَاء01/07/1994امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ياوي ُضام37401257 ىميَاء15/09/1999املس  فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ء37391185 صاي عمودي زه ىميَاء18/05/1998امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

مة37391274 اظ ف ف ـخى ىميَاء30/04/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

سٌلء37401408 ًك ا ىميَاء28/11/2001امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

وب37391318 َاكوي أ ً ىميَاء04/10/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

صمي37391437 رص م يخ ىميَاء04/11/2000امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ء37401022 صا ُز مة اً اظ يعوري ف ىميَاء04/12/1994امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

صمي37391322 يعوري م ىميَاء11/10/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

مي37401197 صاُ ساوي اب ِ ىميَاء03/12/1998امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

صمي37391155 سي م ِ ىميَاء25/11/1997امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ودن اس َة37401177 ىميَاء21/09/1998امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ودن اس َة37401377 ىميَاء17/02/2001امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ِية37401363 ودن ام ىميَاء06/12/2000امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ة37401004 ورً ودن ح ىميَاء09/01/1993امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

سجية37401256 وليت ذ ىميَاء14/09/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

س37401215 ري رص َ ىميَاء21/02/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

س37391286 وو ُسوري ً ىميَاء20/06/1999امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

وب37401180 ني أ ً ىميَاء09/10/1998أ مل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

صمي37391439 يااي م ىميَاء21/11/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ي أ س َة37401085 يجم ىميَاء25/02/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

يفايت سىِية37401395 ىميَاء16/07/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

سي37401031 ِ يواري امل ىميَاء02/05/1995اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

سي37391224 يس هم ي الإدٌر ِامش ىميَاء11/11/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

مي37401010 ِايم وس  ىميَاء23/11/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ًب37401255 ي ًز ِبع ىميَاء04/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

س37391433 سايج امح ِ ىميَاء17/10/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ِام37401134 ًل اً سً ِ ىميَاء29/12/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سي37391326 ِ ِضويم امل ىميَاء03/11/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ى37401328 ِعاك سَم ىميَاء06/07/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ِعاك َُام37391520 ىميَاء29/03/2002اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

وصـَب37391101 ِاليل ب ىميَاء22/09/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ن37401129 ِيُين ظاحل ازلٍ ىميَاء27/11/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

صمي37391490 وادي م ىميَاء15/09/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

وب37391241 وايف أ ً ىميَاء20/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

وسف37401205 وجِين ً ىميَاء22/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

وراد محزة37391195 ىميَاء16/08/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

وسف37391011 وردي ً ىميَاء26/06/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

وصام مَِود37401107 ىميَاء03/08/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

صحٌلن37401212 ساً س ؾب وؿ ىميَاء16/02/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ال37391471 َازيج أ م ىميَاء12/04/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ي37391355 سٌلؾَ سي ا َان ىميَاء28/01/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

سي فذحبة37401013 َحم ىميَاء04/12/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م
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ًل37401261 سي ؿ زًي ىميَاء27/09/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

س هللا37391144 ي ؾب َوسف ىميَاء07/08/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ف37391311 وس ي ً َوسف ىميَاء18/08/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ي مسَة37391302 ىميَاء18/07/1999احم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

َعاط سارة37391088 ىميَاء01/08/1996احم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

سة37401424 س رص َ سً ىميَاء28/03/2002ام فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 022م

سجية37401406 صا هللا ذ ىميَاء14/11/2001أ م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

سجية37391450 صاي ذ ىميَاء05/01/2001أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ن37391189 زوك ظالح ازلٍ ىميَاء08/07/1998ام فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ًب37401353 اكدة ًز ىميَاء08/11/2000ام فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

س37401269 ار رص َ ىميَاء09/11/1999اهم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ص37401393 وث ُسة ه ىميَاء05/06/2001ام فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ٍك37391030 ُيس هن ىميَاء19/08/1994أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ٍك37391082 ني مجَ ىميَاء24/06/1996أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ني نزنة37391341 ىميَاء18/12/1999أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ني37401150 س ني اي ىميَاء01/04/1998ام فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

خاج ملَاء37401331 ىميَاء27/07/2000اه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ص37401423 وث وش ه صم ىميَاء20/03/2002أ ُ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 022م

ٌلن مََىة37391187 ىميَاء03/06/1998اوحب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ص37401196 وث مي ه صاُ ىميَاء01/12/1998اوب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

َلامس سامِة37391019 ىميَاء13/12/1993اوب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

س37391043 وو ش ً ورٌ ىميَاء31/05/1995اوب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

صزا محزة37391281 ىميَاء01/06/1999اوح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

و برشى37391420 ىميَاء10/09/2000اومس فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ص37391391 سان مع َ ىميَاء05/06/2000اوس  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

س37391232 صن َل ىميَاء21/12/1998او فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

س37401346 صِبون َل ىميَاء17/10/2000او فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

س37391369 َخ رص َ ىميَاء18/03/2000أ وص  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

سي37401417 ِ ال امل ىميَاء15/01/2002أ وؿ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ق37391205 س احل ًل ؾب ىميَاء25/09/1998اوؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

س37391008 يس سـَ بورك الادٌر ىميَاء06/04/1993اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

مة37391415 اظ ٌلد ف ت اح ىميَاء15/08/2000أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ىن37391463 وب ٌلد ً ت اح ىميَاء02/03/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

زل37401312 ا ِا ذ ت اح ىميَاء11/04/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ني37401132 ال ايمس ت أ ف ىميَاء21/12/1997أ ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سٌلء37401345 صد أ  ت اه ىميَاء11/10/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

مية37391518 اج أ م ت احل ىميَاء07/03/2002اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

يور37391151 س اً ساين ؾب يس امل ت اً ىميَاء09/10/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ًك سىِية37391508 ت امل ىميَاء22/12/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

س هللا37391464 سن ؾب ت ابحل ىميَاء03/03/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

زل37401153 ا ٌلن ذ صامي وح ت ب ىميَاء04/05/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ني رضا37391295 وحس ت ب ىميَاء07/07/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ت متيت محزة37401195 ىميَاء01/12/1998أ ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

ي ًعَفة37401069 ت حل ىميَاء17/09/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ني37401122 س و احل ت مح ىميَاء19/10/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سهللا37391152 و ؾب ت مح ىميَاء19/10/1997اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

وفِق37391353 ت دادا ث ىميَاء22/01/2000أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ايب سِام37391243 ت ؿ ىميَاء21/01/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ة37391317 سام سو أ  ت ؾب ىميَاء21/09/1999أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ
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األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًل س ياء37391171 ت ؿ ىميَاء14/03/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

وسف37401232 ص ً ت مع ىميَاء23/05/1999اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

س37391201 ارس َل ت ف ىميَاء09/09/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ىبري37391273 ساً ت مكلار ؾب ىميَاء24/04/1999أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

صمي37391452 ن م ت حلساٍ ىميَاء19/01/2001اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

س37401178 ت حلسن َل ىميَاء21/09/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

مية37401323 ت انرص ام ىميَاء11/06/2000اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ار حفعة37401350 سج ت ه ىميَاء23/10/2000أ ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

َاس37401189 وسف اً ت ً ىميَاء08/11/1998اً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

سم مٌار37391027 ىميَاء08/08/1994اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

صمي37401286 ني م ى ىميَاء05/01/2000اٍ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

وب ؿالم37391165 ىميَاء03/02/1998أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

اء37391078 وزي وف ىميَاء23/05/1996اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ة37401398  ً ىميَاء21/08/2001ابيج أ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

سي37391248 ِ ني امل س ىميَاء07/02/1999ابح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ى37391419 ىميَاء08/09/2000ابران سَم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ى37391042 سو حض ىميَاء11/05/1995اب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

وفِق37391500 ي ث ىميَاء09/11/2001ابس َع فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ِية37391301 ة أ م سً َ ىميَاء16/07/1999ابذل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

م37391409 صا ة اه لصابًو ىميَاء22/07/2000ابً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

لكسة جهيان37401419 ىميَاء20/02/2002ابً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ي37401101 سٌلؾَ ون اإ ام ىميَاء04/06/1997ابمل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ني37401155 ي ام ِامش ىميَاء12/05/1998ابً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ل37401025 اد ىميَاء24/01/1995ابيه ؿ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

س37391098 ضو َل ىميَاء08/09/1996ابٌ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

َا37401245 ىميَاء08/08/1999بباوي ده فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ىصمي37401240 س اً ىميَاء03/07/1999بخات ؾب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

مي37391255 اوي وس  ىميَاء01/03/1999جب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ار ص اميء37401087 ىميَاء27/02/1997حب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

لَر37391198 سامل ىميَاء02/09/1998حبصين ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ن37391034 سا ىميَاء01/01/1995حبصي وج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ىميَاء31/10/1998حبسان نزنة37401185 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

وب37391197 سة أ ً ىميَاء31/08/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

امثن37401029 ان ؾ زم سراً ىميَاء26/03/1995ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

س37401347 صاح َل ىميَاء20/10/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ام37401181 صؿُش وئ ىميَاء09/10/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

ِية37391111 ان أ م صك ىميَاء27/11/1996ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

صاكت حلسن37391164 ىميَاء26/01/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

اين س ياء37391496 صم ىميَاء07/10/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ويم سفِان37401188 ُص ىميَاء02/11/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

س37391457 صوك امح ىميَاء13/02/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

س37391305 ىميَاء06/08/1999بست سـَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ان37391225 ىميَاء13/11/1998بعَوة امي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ي37401135 سٌلؾَ سادي ا ىميَاء31/12/1997بل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ان37391028 ىميَاء11/08/1994بلايس امي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

مية37391376 ىميَاء28/04/2000بىبري أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ىي37391472 ىميَاء02/05/2001بىصاوي حي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ىميَاء20/09/2000بىصي حس ياء37391422 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

صحٌلن37401037 ساً ىميَاء19/07/1995بىز ؾب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م
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ى37391212 ىميَاء08/10/1998بىزي مععف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

سي37391074 ِ ىميَاء21/03/1996بالد امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

َحا سِام37391384 ىميَاء15/05/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ًل37391093 َحفِان ؿ ىميَاء25/08/1996ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

س37401071 َلَيت محَ ىميَاء11/10/1996ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

صحمي37401049 ساً ي ؾب َاكمس ىميَاء09/02/1996ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ٍك هبَجة37391334 َىح ىميَاء28/11/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

َىصاوي س ياء37391444 ىميَاء15/12/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

َواد هبَجة37401019 ىميَاء20/04/1994ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

َوردة سِام37391358 ىميَاء02/02/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ص37401304 وث ىميَاء16/03/2000مبزاغ ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

َة37391440 خاج راه ن اً ىميَاء28/11/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ان37391348 ن ازلروش امي ىميَاء10/01/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

سجية37391147 صي ذ زؾ ن اً ىميَاء16/09/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

علري حفعة37391002 ن اً ىميَاء22/12/1992ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ًب37391398 ضو ًز ن اً ىميَاء18/06/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ل37401404 اد ي ؿ عًو ن اً ىميَاء07/11/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

سوج37391193 ية ذ ـًو ن اً ىميَاء03/08/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ان37401384 و امي ن ام ىميَاء04/04/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

صمي37401126 سوش م ن محَ ىميَاء09/11/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

َاس37401175 ٌلن اً ن دح ىميَاء09/09/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

م37401315 صا ن سَامين اه ىميَاء25/04/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

م37391465 صا امثن اه ن ؾ ىميَاء07/03/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

زة37391495 ٍز ن مِية ؾ ىميَاء05/10/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ي حىمية37401091 ن حي ىميَاء10/04/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

صي سَمية37401034 ىميَاء26/05/1995بيزبه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

ف37401217 وس ىميَاء28/02/1999بًبوؿالم ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ة37391040 ور ىميَاء29/03/1995بيجاع ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ء37391299 صاي صة زه ىميَاء11/07/1999بيجُو فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ىميَاء10/03/1999برنداد سفِان37401220 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

سي أ س َة37401276 ىميَاء28/11/1999بزنراً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ٍك37401352 ىميَاء31/10/2000بزنمزام هنَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ة37401279 ور ىميَاء04/12/1999بًس َىوك ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

دسام37401179 ىميَاء08/10/1998بًض هيب اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ن37391342 صوا ص م ىميَاء18/12/1999بيـام فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

وىح37401187 ىميَاء01/11/1998بيـايم م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

وب37391445 ي أ ً ََ س اجل ىميَاء16/12/2000بيـب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ة37401121 ىميَاء16/10/1997بيـمي ورد فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ىميَاء31/03/1999بًِاس ارشف37391269 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

صمي37391036 ا م ىميَاء02/03/1995هب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ء37391328 صاي اك زه وح ىميَاء04/11/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

وال مِية37401231 وث ىميَاء21/05/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

وجباري جٌلل37401119 ىميَاء15/10/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

سي37401057 ب هم وح ىميَاء19/05/1996ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

وحفط سارة37391053 ىميَاء31/08/1995ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ى37391459 ودساي مععف ىميَاء14/02/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

سى37401358 ؽ ُ ورب ىميَاء20/11/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ى37401216 وزوادة سَم ىميَاء23/02/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ء37401105 صا ُز مة اً اظ وزاير ف ىميَاء14/07/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م
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ق37391168 زا ساً وزاين ؾب ىميَاء08/03/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

وٌك37401270 ة د وص ياف ىميَاء13/11/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ي مسرية37401146 ومصع ىميَاء02/03/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

صف سَوى37401206 وظ ىميَاء24/01/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

وب37401110 وظَب أ ً ىميَاء22/08/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

سي ص اميء37401083 وؾبَ ىميَاء19/02/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

د37401106 زة ودا وؾ ىميَاء26/07/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

صوم ًبىن37401297 وق ىميَاء10/02/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ي37401359 ول سَِ ًص وق ىميَاء29/11/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

وب37401230 وفىص أ ً ىميَاء17/05/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ـايل37391213 ساً وكس مي ؾب ىميَاء12/10/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

مية37391058 وكٌعار أ م ىميَاء08/11/1995ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

َاس37391017 ً واكل اإ ىميَاء07/11/1993ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ص37401244 وث والك ه ىميَاء21/07/1999ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

سة37391227 ولي جمَ ىميَاء18/11/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ء37391418 صا ُز مة اً اظ وحلَة ف ىميَاء31/08/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

صمي37391120 وًِوى م ىميَاء14/03/1997ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ان37391460 سٌك امي ُو ىميَاء15/02/2001ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

سجية37391382 س ذ ًز وٍ ىميَاء12/05/2000ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ص37391220 ًضا مع ًو ىميَاء02/11/1998ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

سي37401035 ِ يي امل ىميَاء05/06/1995ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

ىميَاء02/04/2000ثبِىيس حٌان37401311 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ا َُمت37401139 ام ىميَاء31/01/1998خت فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ًب37391092 ىميَاء21/08/1996جسويل ًز فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ٍك37391132 ي مجَ ىميَاء14/05/1997ثل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ن37401081 زازلٍ وفِق ؾ ىميَاء01/01/1997ث فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

وانيس حفعة37401277 ىميَاء29/11/1999ث فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

وست ص اميء37391298 ىميَاء11/07/1999ثَلصك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ال37391257 ص أ م اب ىميَاء06/03/1999ج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

صمي37391099 اري م ىميَاء11/09/1996ج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ايف ص اميء37401154 ىميَاء10/05/1998ج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ي37401224 ىميَاء16/04/1999جبان هبِ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ة37401283 سام ىميَاء01/01/2000جلالل أ  فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

سن37391218 ىميَاء29/10/1998جٌاح احل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ص37401078 ىميَاء08/12/1996جٌاح مع فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ني37401171 وال أ م ىميَاء14/08/1998ج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

وة س ياء37391503 ىميَاء16/11/2001ج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ة37401102 صمي ىميَاء06/06/1997حبادة ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

وب37391335 ىميَاء02/12/1999حباش أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ىميَاء28/10/2001حباش س ياء37391499 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

س37391431 ىميَاء10/10/2000حبوب َل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ويب ًعَفة37391143 ىميَاء29/07/1997جح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ساوي حس ياء37401411 ىميَاء15/12/2001ح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

صمي37391371 سوش م ىميَاء01/04/2000ح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

س37401360 ىميَاء01/12/2000حصاف أ و فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ء37391488 صا ُز مة اً اظ ىميَاء14/09/2001حصاك ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

اء37401151 ىميَاء07/04/1998حصدان وف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ٍك37401262 ىميَاء06/10/1999حصصون هبِ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ن37401314 ىميَاء22/04/2000حصيك أ مي فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م
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اء37401316 صي رج ىميَاء09/05/2000حٍص فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

وب37391352 ىميَاء22/01/2000حزازي أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ًب37391387 ين ًز ىميَاء22/05/2000حس  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ين جهص37401356 ىميَاء11/11/2000حس  فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ىميَاء11/10/1994حسوين سارة37391032 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

زل37391115 ا ىميَاء18/01/1997حسُين ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ىميَاء24/03/1999حعيب ملَاء37391266 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ان37401272 مي ىميَاء18/11/1999حضار اإ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ىميَاء14/03/1999حىٌلوي حسن37391260 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ساين ًبىن37391498 ىميَاء28/10/2001مح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ان37401165 ساوي امي ىميَاء14/07/1998مح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

سوش ٌرسا37391142 ىميَاء14/07/1997مح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ًب37401097 ىميَاء04/05/1997حٌان ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

صي مٌال37401062 ادٍ ىميَاء26/07/1996ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

س37391365 اريس أ و ىميَاء08/03/2000ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

بًل37401072 ازل اج ىميَاء12/10/1996ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ىميَاء23/03/1996دبايب حسام37391076 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

مة37391310 اظ ىميَاء18/08/1999ذزبي ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

سى37391307 سة ُ ىميَاء09/08/1999ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ان37401111 وش امي صب ىميَاء06/09/1997د فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ان37401321 صوب امي ىميَاء31/05/2000د فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

ىميَاء31/07/2000دزار ص اميء37391410 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ء37401235 صا ُز مة اً اظ ىميَاء08/06/1999ذالف ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

سر37401249 َوق ب ىميَاء23/08/1999ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ل37391077 اد ىميَاء18/05/1996دٌوس ؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ز37401017 ٍز ويل ؾ ىميَاء02/04/1994د فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ي37391075 ويل هبِ ىميَاء22/03/1996د فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

مة37401213 اظ ىميَاء16/02/1999يخ ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ز37391013 ٍز ىميَاء27/07/1993دِار ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ـايل37391110 ساً ىميَاء20/11/1996دِاط ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ٍك37391381 ي هنَ ىميَاء10/05/2000دِاظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

مية37401410 ىميَاء01/12/2001ذريات أ م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

يـم37391354 س امل ىميَاء27/01/2000ذريي ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ف37401090 وس رض ً ىميَاء20/03/1997دِ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ء37391025 صاي ىميَاء16/06/1994دايك زه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

س37391001 وح رص َ ىميَاء16/12/1992دام فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ة37391180 ال ءاً ىميَاء28/04/1998دب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

وٌك37401156 ار د ىميَاء15/05/1998دج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ِية37391481 ٌلن أ م ىميَاء20/07/2001دح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

وب37401183 مي أ ً ىميَاء19/10/1998دح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

ىميَاء10/05/1999درابين محزة37391276 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ري37391085 ش ُز ىميَاء20/07/1996دروٌ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ء37391072 صا ُز مة اً اظ ىميَاء24/02/1996دري ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ني37391020 س ص اي ىميَاء15/01/1994دٍر فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

س37401387 وة َل ىميَاء23/04/2001دًر فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ايل حس ياء37391235 ىميَاء01/01/1999دف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

س37401198 ون سـ ىميَاء10/12/1998ده فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

صمي37391038 ٌلين م ىميَاء12/03/1995دُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

وب37401287 ة أ ً ىميَاء06/01/2000دوم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م
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رية37391172 ىميَاء21/03/1998داين ُز فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ان سفِان37391519 ىميَاء14/03/2002دجي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ي حمسن37401246 ـ ىميَاء09/08/1999راب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

سهللا37391207 ىميَاء30/09/1998رأ يس ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ى37401046 ي مععف ل ىميَاء23/12/1995راف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

سي37391263 ِ ِب امل ىميَاء17/03/1999راك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

وبية37391140 وح ً ىميَاء20/06/1997رب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

مية37401190 َؽ أ م ىميَاء11/11/1998رب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

َؽ مٌال37401374 ىميَاء29/01/2001رب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ًب37391393 ي ًز َـ ىميَاء07/06/2000رب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ًب37401375 واين ًز ىميَاء30/01/2001رج فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ني37401237 س ِب اي ىميَاء24/06/1999رح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ًب37391477 ف ًز ىميَاء07/06/2001ردً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ى37391484 ىميَاء08/08/2001رصاد سَم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ىميَاء21/12/2000رظايف برشى37391447 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ياس37391296 ً ىميَاء09/07/1999رضوان اإ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ى37391513 ىميَاء07/02/2002رضوان حض فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

صمي37391272 ىميَاء21/04/1999رضوان م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

ي ظفاء37401268 ل ىميَاء08/11/1999رف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ِق أ رشف37401199 ىميَاء24/12/1998رف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

س37391135 عم س اً ي ؾب ِل ىميَاء25/05/1997رف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ٍك37391344 ىميَاء31/12/1999روف هنَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ري37401052 ىميَاء18/03/1996راين ُز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ني37401351 ىميَاء31/10/2000رايين ام فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ء37391368 صا ُز مة اً اظ س ف ىميَاء18/03/2000زاً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ء37401064 صا ُز مة اً اظ س ف ىميَاء03/08/1996زاً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

س37391089 س َل ىميَاء03/08/1996زاً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ص37391131 اج ص ُ ىميَاء10/05/1997زائ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

سن37391021 صة احل ىميَاء08/03/1994زائ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

وب37401113 سي أ ً ىميَاء10/09/1997زب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

سي ُضام37391184 ىميَاء18/05/1998زب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ني37391427 س ون احل ىميَاء02/10/2000زرُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ون حمسن37391428 ىميَاء02/10/2000زرُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ري37401211 ىميَاء12/02/1999زروايل ُز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

س37391395 ي َل اظ ىميَاء13/06/2000زظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

امثن37391208 َول ؾ ىميَاء01/10/1998زؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ن37401319 وان ظالح ازلٍ ىميَاء17/05/2000زق فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

اء37401007 اين وف ىميَاء09/07/1993زم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

سهللا37391090 صان ؾب ىميَاء10/08/1996زم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

دسام37391333 خاري اب ىميَاء27/11/1999زه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

اري بالل37391064 ىميَاء28/12/1995ُز فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ًب37401125 ري ًز ىميَاء02/11/1997ُز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

س37401047 واح ساً ري ؾب ىميَاء01/01/1996زون فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ىميَاء14/11/2001زاييت حفعة37391502 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ة سفِان37401108 خوه ىميَاء07/08/1997ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ِام37391517 خوين اً ىميَاء28/02/2002ًز فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

س37401147 ساين َل ىميَاء05/03/1998ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ى37391108 س سَم ىميَاء16/11/1996ساؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

سراوي جهص37401289 ىميَاء07/01/2000س فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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س37401073 َ ان ًو ىميَاء12/10/1996زسح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

سجية37391493 ىميَاء28/09/2001زسس خو ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

وسف37401239 ىميَاء01/07/1999زسزس ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

سة37401389 َ ىميَاء15/05/2001سـود زب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

مية37391390 سي ام ىميَاء04/06/2000سـَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ان37391485 مي ىميَاء20/08/2001سلمي اإ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ء37401302 صا ُز مة اً اظ ىميَاء29/02/2000ساكم ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

صمي37391509 ىميَاء01/01/2002سىو م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

سى37401207 ىميَاء28/01/1999سىوري ُ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ىميَاء16/01/2000سالح جهص37391350 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

وب37401327 ات أ ً ىميَاء02/07/2000سالم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

سي37391116 ِ ىميَاء02/02/1997سَموين امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ة37391006 ُز ىميَاء17/03/1993سَويم ى فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ة37391374 سام ىميَاء09/04/2000سَمي أ  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ء37391417 صا ُز مة اً اظ ىميَاء21/08/2000س ياد ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ي محزة37391330 ىميَاء14/11/1999سِم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ي محزة37401099 ىميَاء29/05/1997سِم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

د37391246 ي مصا ىميَاء01/02/1999سَِ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

صة37391379 ة ُز ًو سي د ىميَاء06/05/2000س َ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

صمي37391403 ىميَاء01/07/2000سريي م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ىميَاء03/02/2000سٌُان محزة37401295 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

سى37401372 ص ُ ىميَاء16/01/2001صاه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

س37391356 ىميَاء02/02/2000ص باب او فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ٌلد37401045 ىميَاء08/12/1995ص باط ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ىميَاء05/12/1995ص باين مِية37391061 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ىميَاء20/05/2001صدٌوف حٌان37391474 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ار محزة37401112 ىميَاء08/09/1997دس فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

صحٌلن37391492 س اً اع ؾب ىميَاء26/09/2001دس فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ء37401219 صا ُز مة اً اظ سٌش ف ىميَاء08/03/1999ص فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

س37391141 ىميَاء23/06/1997رشاد َل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ال37391339 ي أ م ىميَاء14/12/1999رشؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

سة37391156 اج ىميَاء07/12/1997رشيف م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ىميَاء21/01/2002رشحي حفعة37391512 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

وٌك37391056 ىميَاء02/10/1995صعري د فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ن37391194 صوا ىميَاء07/08/1998صـيب م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ىميَاء21/08/1999صـرية مٌال37401248 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ص37401412 وث ىميَاء15/12/2001صًذوف ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

س حس ياء37391446 ىميَاء20/12/2000صَِ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

سجية37391308 س ذ ىميَاء12/08/1999صَِ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ة ص اميء37391385 ىميَاء16/05/2000صوف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

س37401225 ي سـ ف ىميَاء22/04/1999صًو فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

دسام37391125 ىميَاء09/04/1997صُبة اب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

سة37391047 ىميَاء12/07/1995صُت رص َ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ال37391366 ص ام ىميَاء15/03/2000ظاب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ىميَاء27/09/2000ظاد رضا37391426 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

س37401405 ي او ىميَاء09/11/2001ظاحل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

سن37401038 ىميَاء20/07/1995ظبار احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

َا37391261 سيف ده ىميَاء15/03/1999ظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

مة37401396 اظ ق ف سً ىميَاء25/07/2001ظ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م
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مية37391163 ي ام ل سً ىميَاء24/01/1998ظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

س37401172 وو ي ً ل سً ىميَاء14/08/1998ظ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ى37401247 ىميَاء17/08/1999ظفعايف حض فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ني37401124 س ىميَاء29/10/1997ظفوي احل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سر37401221 ىميَاء14/03/1999ظالح ب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ىميَاء25/12/2000ظواب حسن37401365 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ن37401148 اد ظالح ازلٍ ىميَاء27/03/1998ظوم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ء37401118 صا ُز مة اً اظ ىميَاء11/10/1997رضيف ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ف ًَىل37401271 ىميَاء17/11/1999رضً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

د37391320 ف ودا ىميَاء06/10/1999رضً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ًب37401059 ىميَاء05/06/1996ضو ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

وب37391169 ىميَاء10/03/1998ظلصاين أ ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

امثن37391130 َ ؾ ىميَاء02/05/1997ظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ىميَاء26/03/1998ظِري س ياء37391173 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

وسف37401092 وىج ً ىميَاء14/04/1997ظ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

وب37391022 ي أ ً ًو ظ ىميَاء14/03/1994ٍ  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

س37401378 عم ساً ىميَاء20/02/2001ظَبويب ؾب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

عرية37391432 بحص ه ىميَاء12/10/2000ظرياً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ف محزة37401094 ًص ىميَاء22/04/1997ػ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ن37401208 زل س ق اب ىميَاء29/01/1999ؿ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ايف نزنة37401223 ىميَاء26/03/1999ؿ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

صمي37401313 ىميَاء18/04/2000ؾبادي م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ىميَاء04/11/1999ؾبايس فذَحة37391327 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

س حس ياء37391313 ىميَاء28/08/1999ؾبَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ان37401391 مي امثين اإ ىميَاء23/05/2001ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ة37391258 سام صوي أ  ىميَاء07/03/1999ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ص37391029 اج يب ُ ًص ىميَاء17/08/1994ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ائضة37391049 س ؿ ٌص ىميَاء29/07/1995ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

س37401339 زام َل ىميَاء16/09/2000ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

زة حٌان37391073 ىميَاء21/03/1996ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

زوزي سىِية37391221 ىميَاء08/11/1998ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

د37391405 زمي مصا ىميَاء10/07/2000ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

َا37401420 سال ده ىميَاء22/02/2002ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

س37391270 ضاب َل ىميَاء18/04/1999ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

س37401137 ًص ىميَاء03/01/1998ؾض َق ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

وى37401104 ة جن عاب ىميَاء29/06/1997ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

فاف نزنة37401043 ىميَاء12/11/1995ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

مية37401370 لًِل ام ىميَاء15/01/2001ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ىصود سفِان37391404 ىميَاء04/07/2000ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ىصود سِام37401200 ىميَاء27/12/1998ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

س37401361 ًص ىميَاء04/12/2000ؿاليل ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ة37391510  ً ي صًذويف أ ىميَاء05/01/2002ؿَم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ص37401292 ي صِبون مع ىميَاء15/01/2000ؿَم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

سٌلء37391514 ٌلر ا ىميَاء17/02/2002ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ء37401192 صاي ىميَاء19/11/1998ؾيرتة زه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

ىميَاء20/08/1997ؾيىود س ياء37401109 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

لَر37401162 س امل وايج ؾب ىميَاء08/07/1998ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

وام ظفاء37401042 ىميَاء02/11/1995ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ِية37401305 وان أ م ىميَاء18/03/2000ؾ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م
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وانن مـاد37391012 ىميَاء22/07/1993ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ني37391127 ىميَاء22/04/1997ؾَادي أ م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

س37401300 ىميَاء17/02/2000ؿُىس سـ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ء37401182 صا امل ُز ىميَاء10/10/1998ك فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

امثن37391033 ايل ؾ ىميَاء15/12/1994ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

اين وس مية37401264 ىميَاء11/10/1999ك فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

س37391285 ز َل زق ىميَاء16/06/1999ق فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

زوي ًَىل37391383 ىميَاء13/05/2000ق فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ف37391247 وس سور ً ىميَاء04/02/1999قي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

وش ًبىن37401053 ىميَاء31/03/1996ق فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ىميَاء06/06/2000قَات سىِية37391392 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ة37401167 سام س ا اٌر ىميَاء29/07/1998ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

مية37391482 ي أ م اض ىميَاء24/07/2001ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ن37391175 ي رضوا اض ىميَاء01/04/1998ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

اء37391211 ىميَاء05/10/1998فذاح وف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ىميَاء04/10/1999فذح هللا ازلاودي ص اميء37391319 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

س37391176 َ س اذل ىميَاء20/04/1998فذح هللا ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

اظية37401174 ىميَاء06/09/1998فذح هللا ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ِام37401141 ي اً ىميَاء02/02/1998فذح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ي حسام37391094 ىميَاء27/08/1996فذح فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

ن حسًِة37391118 ىميَاء28/02/1997خفصازلٍ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

َمية37401204 ىميَاء10/01/1999خفصي ح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

سًـة37391361 ىميَاء15/02/2000فصاح ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

س37401117 ين َل صج ىميَاء06/10/1997ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ان ص اميء37401348 صح ىميَاء21/10/2000ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ىميَاء10/10/1999فصس حٌان37401263 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

مية37401130 اس أ م صظ ىميَاء02/12/1997ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

سة37391389 س سـَ ٌص ىميَاء01/06/2000ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ن37391196 غ رضوا ًص ىميَاء24/08/1998ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

سي37391059 ِ ىميَاء09/11/1995فعَح امل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ان37391462 مي اكر اإ ىميَاء20/02/2001ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

اكوي محزة37391399 ىميَاء21/06/2000ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ىميَاء01/01/1996فىصي فذَحة37391065 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ىميَاء21/11/2001فالوي فصدوس37391505 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ٌلر37391451 ىميَاء05/01/2001فٌان ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

س37401080 وزي اان ىميَاء01/01/1997ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

وزي حسن37391024 ىميَاء02/06/1994ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ق37391300 صزا ساً وزي ؾب ىميَاء15/07/1999ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ي رضا37401160 امس ىميَاء17/06/1998ك فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ى37391068 ؽ مععف اه ىميَاء24/01/1996ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

سجية37401373 ىميَاء29/01/2001كبو ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

صابل محزة37391044 ىميَاء25/06/1995ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

اء37391249 صابوي وف ىميَاء10/02/1999ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

اء37401209 صابوي وف ىميَاء10/02/1999ك فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ام37391124 صيش وئ ىميَاء06/04/1997ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

ة37391062 سام وب ا صظ ىميَاء20/12/1995ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

س37391003 يص َل ىميَاء08/01/1993ك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

س ص اميء37391370 ىميَاء24/03/2000كعَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

ىميَاء24/01/2001كٌَؽ نزنة37391454 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ
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ء37391161 صا ُز مة اً اظ ىميَاء17/01/1998كِخوع ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ىميَاء23/04/1997اكرح مسَحة37401095 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ء37401407 صا ُز مة اً اظ ًل ف ىميَاء16/11/2001اكم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

س37401067 وو ىميَاء04/09/1996هبريو ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

س37401056 وو ىميَاء16/05/1996وحمو ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

س37391190 ص سـَ ىميَاء20/07/1998ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

صدان محزة37391289 ىميَاء25/06/1999ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

سر37391237 اح ب صم ىميَاء11/01/1999ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ف37391470 وس ضا ً ٌص ىميَاء08/04/2001ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

ىض37391113 ط ر ًص ىميَاء14/12/1996ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

س37401127 صمي امح ىميَاء12/11/1997ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

صمي س ياء37401191 ىميَاء12/11/1998ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

سجية37401394 ٌلم ذ ىميَاء15/06/2001ن فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ي ص اميء37401320 ىميَاء23/05/2000مكَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

صمي37401024 ىميَاء23/12/1994نياٌش م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

مية37391083 ساري ام ىميَاء05/07/1996ني فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

اء37391373 صو رج سٍ ىميَاء03/04/2000ني فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

دسام37401228 ىميَاء05/05/1999نزني اب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

واي برشى37391425 ىميَاء25/09/2000ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

وابر ص اميء37391378 ىميَاء06/05/2000ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

سر37391063 وصت ب ىميَاء24/12/1995ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ى37401084 ععف ىميَاء19/02/1997هَال امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ىن37391066 ىميَاء14/01/1996نريو م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

اء37391214 ىميَاء12/10/1998ًباخ وف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ٌلد37391138 ىميَاء09/06/1997ًبجاوي ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

الم37391297 سع أ ح ىميَاء10/07/1999ًب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ىميَاء30/05/1999ًبُب سفِان37401233 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ٍك37391497 ىميَاء22/10/2001حلبريي مجَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ص محزة37391046 ىميَاء09/07/1995ذل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

وب37391069 سي اً ىميَاء25/01/1996ذلَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ء37401074 صا ُز مة اً اظ سي ف ىميَاء25/10/1996ذلَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ني مسَة37391253 ىميَاء24/02/1999حلي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

زل37401120 ا ىميَاء16/10/1997خلعام ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ي37391067 ََ ساجل رض ؾب ىميَاء18/01/1996خل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 004اإ

ء37391346 صا ُز مة اً اظ رض ف ىميَاء04/01/2000خل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

صمي37401229 رض م ىميَاء15/05/1999خل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ي37391095 رضي هبِ ىميَاء28/08/1996خل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

سي37391250 ِ ًل امل ىميَاء12/02/1999رل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

مية37391441 زرك ام ىميَاء30/11/2000ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ة37391325 ور ال ه ُز ىميَاء02/11/1999ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 017اإ

ىميَاء17/10/2000ًـال مٌال37391434 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ىميَاء24/01/1995ًـموري سفِان37401026 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

صمي37401210 ىميَاء12/02/1999ًـيُبة م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

سٌلء37401133 ىميَاء26/12/1997ًفصحي أ  فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

س37391430 ىميَاء06/10/2000ًلٌلن َل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

وب37401070 ىميَاء21/09/1996ًىرشي أ ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

مية37391133 اين أ م ىميَاء20/05/1997مل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

مية37401355 ش ام صب ىميَاء10/11/2000خمل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

ن37401065 زوري رضوا ىميَاء12/08/1996مل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م
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ي ارشف37401063 ىميَاء02/08/1996ملساُ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ىميَاء07/03/1999ملضلصي ظفاء37391259 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

ىميَاء28/03/1997مللاري محزة37391121 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

زل37401077 ا ىميَاء01/12/1996ملََح ذ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

ق37391054 صزا ساً ىميَاء08/09/1995ًيعري ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ىميَاء05/01/1999ًِاليل مٌري37401203 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

اة37401242 وًَجات جن ىميَاء04/07/1999ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ص37401258 ي مع ىميَاء15/09/1999ًَف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

سة37401166 س سـَ اج ىميَاء23/07/1998م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ء37401030 صا ُز مة اً اظ س ف اًز ىميَاء14/04/1995م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

َمية37401138 صي ح اُ ىميَاء19/01/1998م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ء37401055 صا ُز مة اً اظ ي ف ىميَاء05/05/1996مبهت فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

امثن37391421 ىميَاء11/09/2000مربوك ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ىميَاء02/10/1997مبضور محزة37391149 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

ص37401006 ىميَاء02/04/1993مبضور مع فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

سهللا37401281 ىميَاء09/12/1999مذحفِغ ؾب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

س حمسن37401367 ىميَاء01/01/2001مذـب فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ني37401392 ي ايمس ىميَاء25/05/2001مذوهَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ني37391226 س س اي اُ ىميَاء14/11/1998جم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

س37401123 س او اَُ ىميَاء26/10/1997جم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م

ن37391114 ود ظالح ازلٍ ىميَاء19/12/1996جم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ن37391363 سا اسن وج ىميَاء01/03/2000حم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

س37401051 ًص عاين ف ىميَاء24/02/1996َل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

س37391347 وو ن ً ي ازلٍ ىميَاء09/01/2000حم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

صحٌلن37391406 س اً ىميَاء13/07/2000خمَوف ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ن37401068 ىميَاء15/09/1996خمََط رضوا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 004م

م37391486 صا ه ور اإ سه ىميَاء06/09/2001م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

صمي37401214 ؽ م سً ىميَاء20/02/1999م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 011م

ون ُبة37391109 سً ىميَاء19/11/1996م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

سٌلء37401293 ىميَاء20/01/2000مصاد ا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

صثلِب حسن37391303 ىميَاء23/07/1999م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

سٌلء37391507 ان أ  صح ىميَاء13/12/2001م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

س سِام37401317 صص ىميَاء09/05/2000م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ن37391100 صيض جنم ازلٍ ىميَاء19/09/1996م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

سجية37401298 وب ذ صق ىميَاء12/02/2000م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ِية37401163 وق أ م صف ىميَاء08/07/1998م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ىي37391091 صيك حي ىميَاء21/08/1996م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

صمي37401376 صوان م ىميَاء15/02/2001م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

سة37391476 صواين سـَ ىميَاء30/05/2001م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

صمي37401362 س م ًص ىميَاء05/12/2000م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ص37391284 وث زيك ه ىميَاء14/06/1999م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ن37391388 زوز ظالح ازلٍ ىميَاء29/05/2000م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ني37391467 س ايمس ىميَاء21/03/2001مساؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

س37391057 ىميَاء13/10/1995مساوي َل فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

ء37391458 صا ُز مة اً اظ ىميَاء14/02/2001مسـودي ف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

رية37391516 ًك ُز ىميَاء20/02/2002مس فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ري37401159 كل ُز ىميَاء12/06/1998مس فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ص37391117 وث ىميَاء07/02/1997مسُذف ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ىميَاء17/12/1997معار محزة37401131 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 007م
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ن37391265 رصي ظالح ازلٍ ىميَاء23/03/1999م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

سي37401082 ِ ىميَاء08/01/1997معَح امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

ىميَاء24/08/1999مـايف معـب37401250 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

ان37401364 مي ىميَاء21/12/2000مـاىىص اإ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 019م

ىض37391312 ىميَاء26/08/1999مـصوف ر فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

سوى37401288 ىميَاء06/01/2000مـصوف ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ة37391438 سام ىميَاء16/11/2000مـزوز أ  فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 022اإ

ىميَاء25/03/2000مـعويف حفعة37401309 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ـؼمي37391386 س اً ىميَاء17/05/2000مـعويف ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

صمي37401416 ىميَاء11/01/2002مـلول م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ًب37401342 ىميَاء09/10/2000مـىول ًز فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 018م

س مسرية37391183 ىميَاء16/05/1998مـَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ىميَاء10/08/1995ملفور أ س َة37391051 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

س37391242 ىميَاء20/01/1999مليان رص َ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

سجية37391456 ىميَاء08/02/2001ملبول ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

ة37401252 ُز ىميَاء27/08/1999مىصم ى فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 013م

امثن37391145 ىميَاء17/08/1997مَزتم ؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

سر37391015 ىميَاء10/10/1993مٌايج ب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

صحمي37391442 ساً ىميَاء04/12/2000مٌاين ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 023اإ

د37391413 وا ىميَاء09/08/2000مٌعور ج فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ي37401381 سٌلؾَ ىميَاء21/03/2001مٌعَف اإ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

لفور37391293 ساً ىميَاء01/07/1999مٌضور ؾب فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

سى37401415 ىميَاء06/01/2002مٌلوش ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ي37401401 سٌلؾَ ىميَاء15/10/2001مٌَاين ا فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

ىميَاء07/09/1998مٌَاين حفعة37391199 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ىميَاء05/03/1993مٌري ظارة37391005 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

سجية37391209 ساوي ذ ىميَاء02/10/1998هم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

وٌك37401400 ساوي د ىميَاء17/09/2001هم فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

ص37391206 ساوي مع ىميَاء26/09/1998هم فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ى37401142 ي سَم وحس ىميَاء03/02/1998م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ة37401421 سام س أ  وكِ ىميَاء07/03/2002م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 022م

دسام37401041 الن اب ُو ىميَاء31/10/1995م فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 003م

ى37401018 ىميَاء07/04/1994مِـاد مععف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

صمي37391511 ىميَاء13/01/2002مِاكوي م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 026اإ

ىميَاء04/11/1993انيج سفِان37391016 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ىميَاء20/12/1999اندي ص اميء37401282 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 015م

ء37401418 صاي سو زه ىميَاء04/02/2002ان فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 021م

س37391081 صط َل ىميَاء23/06/1996ان فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

صمي37391282 صط م ىميَاء01/06/1999ان فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

وىس37391182 ىميَاء14/05/1998انرص م فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ًل37391230 ىميَاء25/11/1998انرض ؿ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

س37391239 ي َل ل ىميَاء16/01/1999انظ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ؽ جنَة37391177 ىميَاء20/04/1998انف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ي س ياء37391018 ىميَاء23/11/1993انك فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

غ حىمية37391223 ىميَاء10/11/1998انُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

س37391489 وح َل واي م ت د ىميَاء14/09/2001انً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 025اإ

ص37401008 وث س ه ىميَاء10/07/1993جنَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 001م

ي محزة37391283 ىميَاء13/06/1999حنَ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ىميَاء18/08/1997وضاد سِام37391146 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ
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سة37391200 اج س م ىميَاء09/09/1998وض َ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 010اإ

ن37391137 ي رضوا ؼَف ىميَاء30/05/1997ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 007اإ

سق37401226 ع ىميَاء24/04/1999هـمي امل فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 012م

ِام37391178 ىميَاء24/04/1998هـمي اً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 009اإ

ىميَاء26/08/1998هـمي بالل37401173 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 009م

ٍك37401145 ىميَاء26/02/1998هـمي مجَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

سجية37401032 فذايح ذ ىميَاء11/05/1995ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 002م

س37391233 وو ىميَاء23/12/1998ىىور ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

مة37401318 اظ ار ف ىميَاء11/05/2000هن فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

ة37391236 ُز واري ى ىميَاء01/01/1999ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 012اإ

ائضة37401144 ويح ؿ ىميَاء13/02/1998ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ور محزة37391158 ىميَاء01/01/1998ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 008اإ

س37401278 وو ور ً ىميَاء30/11/1999ه فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 014م

ان37391251 وري امي ىميَاء16/02/1999ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 013اإ

وري ًَىل37391010 ىميَاء24/05/1993ه فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 001اإ

ىميَاء21/08/2000هَايب حِاة37401334 فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 017م

م37391396 صا صادي اه ىميَاء17/06/2000ُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 020اإ

ِة37391268 صزايم ارك ىميَاء27/03/1999ُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 014اإ

اء37401388 صمي وف ىميَاء10/05/2001ُ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 020م

زل37391210 ا ي ذ ضَ ىميَاء04/10/1998ُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ىي37391290 ي حي ََ ىميَاء26/06/1999ُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 015اإ

ن37391216 وان ظاحل ازلٍ ىميَاء25/10/1998ُ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 011اإ

ًب37401152 س ًز ىميَاء07/04/1998واح فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 008م

ىميَاء01/09/1996واري حٌان37391097 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 005اإ

د37391052 ي مصا ىميَاء27/08/1995واؾ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 003اإ

سٌلء37391315 ىميَاء12/09/1999وردي ا فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

مة37401089 اظ ىميَاء17/03/1997وردي ف فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 005م

س جهص37401115 ىميَاء21/09/1997وسـَ فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ة37391112 ُز ىميَاء11/12/1996وسفصار ى فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 006اإ

ىي37391466 فلهي اء اً ىميَاء16/03/2001وف فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 024اإ

سجية37391314 ىميَاء30/08/1999واكد ذ فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 016اإ

ىميَاء02/04/2000واكك حٌان37391372 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 019اإ

س37391035 س َل ـَ ىميَاء25/02/1995ًو فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ني ص اميء37391412 س ىميَاء08/08/2000اي فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 021اإ

ىميَاء23/12/1999اييف جالل37391343 فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 018اإ

ء37401116 صا ُز مة اً اظ ي ف وسف ىميَاء24/09/1997ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 006م

ة37391031 سام ِيا أ  وم اً ىميَاء19/08/1994ً فزيايء واً ةاً وه سً يم ة ثَط مََ سادً ؿ 002اإ

ي37401186 ِاد س اً س ؾب وو ىميَاء01/11/1998ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 010م

د37401303 ؤا ويس ف وه ىميَاء10/03/2000ً فزيايء واً ةاً وه سً وسفم ولي ً 016م

رية32211490 اج ُز ة15/11/2000اابح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

َا32211592 وص ده ة05/12/2001أ ابؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

سة32211177 ن سـَ صاح ة25/08/1997اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ضان هـمية32211483 ة27/10/2000اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ي32211003 ََ س اجل ب ؾب عاً ن اً ة01/03/1993اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س حفعة32211393 ن َل ة04/01/2000اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ي مـاد32211351 فض و اً ة01/09/1999أ ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

يون ظفاء32211513 واحل ة12/01/2001اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

صبَؽ اس َة32211328 واً ة16/07/1999اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ص32211376 وث فوز ه واً ة29/11/1999اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً
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سجية32211341 ًل ذ وؿ ة16/08/1999أ ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سٌلء32211402 صي ا ُو ة24/02/2000اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

يت ؾبري32211414 يون ة20/03/2000امت َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س32211102 ريي او ة22/08/1996امت َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ِام32211179 سي اً ة31/08/1997اج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ف32211084 ع وه ؽ م سً ة16/05/1996اج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

وسف32211468 صمِة ً ة22/09/2000اج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

م32211367 صا ىٌَو اه ة01/11/1999اج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وٌك32211073 ولل د ة01/01/1996اج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سٌلء32211309 سان ا ة10/03/1999اح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مة32211001 اظ سة ف ٌلم ة02/02/1993اح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ظالح32211297 ني اإ ة02/01/1999امح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ي ص اميء32211002 ََ ة24/02/1993أ ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سى32211480 سو ه ة24/10/2000اد ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صحٌلن سىِية32211435 ساً ة09/05/2000اد ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ى32211246 مي مععف صاُ ة18/08/1998اداب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ن32211280 ة03/12/1998ادابب امي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

س32211158 وفىص َل ة08/05/1997ادب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ل32211420 اد اري ؿ ة02/04/2000ادج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ٍك32211353 صان هنَ دم ة13/09/1999اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

صمي32211600 ِوي م ة16/02/2002ارح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ىي32211131 ة21/01/1997ارضوين حي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س32211398 وو ال ً ة26/01/2000أ روُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ـايل32211234 س اً س ؾب ة06/07/1998ازب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ال32211570 سة ام ة21/09/2001ازرً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ار سِام32211338 ة08/08/1999اُز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ًك حمسن32211410 ة10/03/2000ازوٍ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سالم32211537 ايب اإ ة17/04/2001احس َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

مية32211454 وين أ م ة06/08/2000امس َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة32211256 ُز وري ى ة08/09/1998امش َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

صمي32211200 صوٍىة م ة01/01/1998ا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

مة32211527 اظ خايب ف ة03/04/2001اؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ٍك32211518 يش هنَ ٌص ة12/02/2001اؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية32211199 زة ذ ٍز ة01/01/1998اؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ى32211434 وي مععف ة06/05/2000أ ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ص32211503 وث ذَدش ه ة01/01/2001اف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

اظية32211298 سايح ف ة18/01/1999اف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ساس حفعة32211597 ـ ة22/01/2002اف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

م32211209 صا ه بَيب اإ ة16/02/1998اك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

جوف سامِة32211005 ة10/03/1993أ و َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

جمي برشى32211168 ة21/07/1997او َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صمي32211024 صار م ة08/02/1994اه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

صام هـمية32211540 ة03/05/2001اه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

صي مٌال32211463 ة09/09/2000اه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

َا32211401 يس ده ة22/02/2000الادٌر َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سة32211356 صِب سـَ ة01/10/1999الا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

صِب ًعَفة32211557 ة25/07/2001الا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ني32211545 باز أ م ة15/05/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ًب32211486 باز ًز ة13/11/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً
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س32211457 ًل اَل باُ ة20/08/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ني32211365 س اوي اي ربك ة28/10/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

بسعايح مـاد32211148 ة26/03/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

بـمصاين سارة32211087 ة17/06/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س32211472 بالوي َل ة04/10/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سي سَمية32211033 بوزً ة02/09/1994اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س32211416 يس َل بوؾياين الادٌر ة25/03/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

صمي32211072 بوؾياين م ة27/12/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء32211189 صا ُز مة اً اظ بوين ف ة06/11/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء32211163 صا ُز مة اً اظ ايل ف بُو ة09/07/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

َاس32211040 خاديل اً ة08/12/1994اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ني32211154 ي ام خاق ة01/05/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ي32211110 ِاد ساً دسَمي ؾب ة22/09/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

سٌلء32211370 خوري أ  ة11/11/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س32211588 َ صي ًو ٍص ة25/11/2001اجل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ص32211340 اج ساين ُ ـ ة14/08/1999اجل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

فال سـاد32211598 ة29/01/2002اجل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

زاوي أ س َة32211593 ة25/12/2001ادل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ص32211359 اج ايض ُ ة04/10/1999احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ى32211535 جاوزي حض ة14/04/2001احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ص سىِية32211062 ة28/07/1995احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

س32211248 ياوي َل ة26/08/1998احلس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ص32211085 اج ين ُ ة25/05/1996احلس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صمي32211081 عاب م ة19/03/1996احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

امثن32211237 فٌاوي ؾ ة25/07/1998احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سجية32211028 اين ذ ة10/04/1994اذل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

مية32211559 س ام َ ة02/08/2001اذل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س32211181 ياوي َل ة11/09/1997احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

سجية32211210 ور ذ ة16/02/1998احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ًب32211092 ميص ًز ة26/07/1996احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ني32211108 ي ايمس َع ة08/09/1996اخل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة32211580 وري ملصاوي اً ة23/10/2001اخل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ء32211305 صا ُز مة اً اظ َاط ف ة04/02/1999اخل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سش محزة32211547 َ ة27/05/2001اخل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سٌلء32211409 ريي ا ة10/03/2000ازلب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ق32211066 صزا ساً يس ؾب اٌ ة29/10/1995ازلذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

اوي ؿَوي ص اميء32211532 ة07/04/2001ازلرك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ة32211030 ُز اوي ى ة05/07/1994ازلرك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

دسام32211333 ي اب ة23/07/1999ازلمغ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ة13/01/2000ازليه ظفاء32211395 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

فاف32211575 يس ؾ ة12/10/2001ازلٌو َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ي32211466 سٌلؾَ ة19/09/2000ازلاييج ا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ب مسَة32211126 ة06/01/1997ازلً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

يب وظال32211208 ة03/02/1998اشلُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

يب ٌرسى32211586 ة11/11/2001اشلُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

وفِق32211301 ي ث ـ صاف ة23/01/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صايم س ياء32211197 ة06/12/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

د32211467 سا صاوي ًو ة20/09/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سهللا32211242 صبُب ؾب ة12/08/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صفِق سىِية32211058 ة18/06/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وفِق32211413 صايين ث ة18/03/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص32211266 س مع زاُ ة20/10/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ء32211156 صاي ص زه زاُ ة05/05/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سجية32211573 صي ذ زاُ ة29/09/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صمي32211516 زروايل م ة28/01/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سي ص اميء32211146 سً زك ة24/03/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ص32211112 اج سي ُ زهَ ة06/10/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

َمية32211303 صاين ح ُز ة03/02/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سجية32211250 زواين ذ ة02/09/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وب32211008 خوين اً ًز ة16/05/1993اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سايم قَخة32211109 ة21/09/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ًل32211382 ي ؿ بوؾ ة12/12/1999اًس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ء32211361 صا ُز مة اً اظ سـودي ف ة07/10/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سجية32211276 ي ذ سمك ة23/11/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

س32211576 سويف َل ة14/10/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ِية32211584 َاري أ م ة01/11/2001اًس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ِام32211097 َح اً ة13/08/1996اًس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ة32211217 ص اندً ضاه ة17/03/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صي حس ياء32211035 ضاه ة27/09/1994اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ء32211294 صا ُز مة اً اظ ضاوي ف ة01/01/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

رشادي سِام32211368 ة01/11/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ي جهص32211488 رشؾ ة15/11/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ىصمي32211135 س اً ضَح ؾب ة02/02/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ص32211009 اج سي ُ ضَِ ة30/05/1993اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ضويب حس ياء32211439 ة03/06/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ن32211479 ضُبة رشف ازلٍ ة23/10/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ى32211462 هيب سَم ة08/09/2000اًض  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي32211418 هيب م ة28/03/2000اًض  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ري32211227 ص ُز عاب ة19/05/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

عايف حفعة32211122 ة07/12/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة32211477 ور عايف ه ة14/10/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ص32211569 وث عباب ه ة03/09/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

س32211068 عباين أ مح ة01/11/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي32211447 عباين هبِ ة08/07/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

رية32211231 عحصاوي ُز ة18/06/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

مية32211116 علري أ م ة04/11/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ي32211215 علَوار أ م ة11/03/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مية32211546 عَيب أ م ة22/05/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ًب32211129 ضاوي ًز ة20/01/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ي سـاد32211048 ع ًص عاق ة28/02/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س32211039 صة َل عاُ ة31/10/1994اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

اء32211175 عَيس وف ة19/08/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

مية32211329 عويس أ م ة16/07/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

مي32211078 ي وس  عًو ة22/02/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ص32211123 عَيب مع ة23/12/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ني32211482 س عَيب اي ة26/10/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صمي32211331 ـاظري م ة18/07/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

دسام32211289 ـبادي اب ة16/12/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اٍزة32211335 سلوي ف ـب ة30/07/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ىي32211183 ي حي ـخل ة12/09/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ة32211143 ور ـرسي ه ة16/03/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

مة32211093 اظ ـفاس ف ة27/07/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سٌلء32211052 ـفوري ا ة28/03/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ىصمي32211128 س اً ـالم ؾب ة18/01/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ي لكثوم32211105 ـَم ة04/09/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ـَوي ص اميء32211566 ة30/08/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ٍك32211101 ـَوي هنَ ة21/08/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س32211469 ـمصي سـ ة25/09/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س هللا32211233 ـواد ؾب ة03/07/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سجية32211211 ـوادي ذ ة17/02/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صمي32211159 ـوازي م ة10/05/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن32211130 صوا ية م ـًو ة21/01/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ل32211187 اد لازي ؿ ة01/11/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

لصابوي ص اميء32211282 ة07/12/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ٌلد32211060 لصيب ؾ ة09/07/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

لوزي ص اميء32211432 ة23/04/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

دسام32211578 ب لَرب اإ ة18/10/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

فعياوي مـاد32211307 ة17/02/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ىص32211272 وب فلري ب ة10/11/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سجية32211070 ىي ذ فلهي ة10/12/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

فاليل ص اميء32211386 ة28/12/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سجية32211504 ي ذ لامس ة01/01/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

اء32211286 ي رج لامس ة13/12/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

لايض ًَىل32211530 ة06/04/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ء32211306 صاي وري زه لصك ة07/02/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صمي32211604 ؽ م لًز ة06/03/2002اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

يس ًَية32211497 لضَوي الادٌر ة21/12/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

َبة32211015 ىعريي ُو ة25/09/1993اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ىٌلري حِاة32211091 ة26/07/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سجية32211555 ىٌيت ذ ة20/07/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ام32211127 ىويم وئ ة16/01/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

مل32211430 ِام?ا ز اً ة21/04/2000ٍ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ق32211342 رشا ايح اإ ة19/08/1999امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ًك مٌري32211057 اً ة05/06/1995امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ي مٌري32211043 خل ة31/01/1995امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سى32211165 خولك ُ ة11/07/1997امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ٍك32211470 ب هنَ ة27/09/2000احمل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سي32211498 ِ غ امل ة26/12/2000احمل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سي سىِية32211443 م ة28/06/2000احمل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ل32211322 اد ي ؿ ع صاب ة26/05/1999امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ًب32211311 صيض ًز ة23/03/1999امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سـودي محزة32211083 ة21/04/1996امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

مة32211520 اظ سـودي ف ة20/02/2001امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية32211205 ـعاوي ذ ة23/01/1998امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ن32211172 ورازلٍ ىضط ه ة05/08/1997امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

يس حفعة32211137 ىوين االإٌر ة08/02/1997امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

رص ص اميء32211292 يخ ة24/12/1998امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً
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س32211549 َ ييت ًو ة23/06/2001امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

يعوري ًبىن32211207 ة01/02/1998امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ى32211375 ِين سَم ة27/11/1999امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ًب32211190 ؤدن ًز ة10/11/1997امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

سن32211318 وذن احل ة14/05/1999امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

دسام32211524 ري اب ة18/03/2001امل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

مية32211164 يارصي ام ة10/07/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ن32211609 يارصي ورسٍ ة26/08/2002اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ص32211139 وث يلاش ه ة15/02/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

يواري هـمية32211444 ة02/07/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ي حفعة32211145 ِامش ة22/03/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ء32211509 صا ُز مة اً اظ ِاين ف ة03/01/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ن32211556 ِيب ورسٍ ة21/07/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ِجايم سارة32211096 ة05/08/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ِصويش سفِان32211563 ة23/08/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ص32211346 يت مع ًِز ة24/08/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

س32211082 واح أ مح ة27/03/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ى32211285 ععف وايف امل ة12/12/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ساين ًبىن32211313 وح ة24/04/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ي ظفاء32211063 وجل ة20/08/1995اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ة32211384 سام سي أ  وًَ ة24/12/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن32211214 ين خفصازلٍ سً َ ة09/03/1998اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سي ص اميء32211505 زًي ة02/01/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

دسام32211474 ذاويل اب ة06/10/2000ام َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي32211281 صول م ة03/12/1998ام َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ني32211428 سار حٌ ل ة15/04/2000ام َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

َة32211312 ي راه ََج ة24/03/1999ام َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ة32211602 ُز ٍك ى َ ة20/02/2002اهم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

وب32211324 باب اً ة20/06/1999اه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ِام32211173 ً ار اإ ة11/08/1997أ جن َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ًل ظالح32211152 لاً ة15/04/1997اه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

م32211392 صا ىصدي اه ة02/01/2000اى َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ني32211288 س َزري اي ة15/12/1998أ وب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

هل32211257 س الإ اكن ؾب ة16/09/1998أ ورٍ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ن32211453 ورازلٍ ا ه ًل اوهب ة05/08/2000اوؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ؽ32211155 ًل ودً ة02/05/1997أ وؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

و سارة32211076 ة07/02/1996اومه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

س سايم32211334 ت امح ة29/07/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

سة32211471 صض سـَ ت اف ة29/09/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س32211117 ة َل صن ت ب ة10/11/1996اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ى32211373 ت بال سَم ة15/11/1999أ ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ت بال ُبة32211553 ة16/07/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ىصمي32211591 ساً َِن ؾب ت ب ة30/11/2001اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ن32211422 صوا سو م ت بيح ة08/04/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ت زالث فذَحة32211310 ة14/03/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

و وس مية32211494 ت مح ة01/12/2000اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ًب32211149 ًل ًز ايل ؿ ت ذ ة02/04/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ت ظاحل ًعَفة32211363 ة20/10/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ف32211321 وس صحٌلن ً س اً ت ؾب ة23/05/1999اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً
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سى32211195 ت فضال ه ة02/12/1997اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

دض َخ ص اميء32211192 ة13/11/1997أ ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ياو حٌان32211107 ة06/09/1996أ ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ًب32211194 وري ًز ة16/11/1997ابج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ني سىِية32211140 س ة20/02/1997ابح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ء32211581 صا ُز مة اً اظ زي ف ة23/10/2001ابٍر َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

مي32211388 صاُ ىو اب ة31/12/1999ابٍر َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ان32211507 سي امي ة02/01/2001ابؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية32211161 ة22/06/1997ابيك ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

س32211378 عم س اً ة03/12/1999ابيك ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وٌك32211521 ار د ة02/03/2001حب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

سحية32211171 ساوي م ة27/07/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

اء32211424 ا رج سرلم ة09/04/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ص32211538 وث وش ه صب ة21/04/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ًب32211337 صىج ًز ة02/08/1999ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ء32211571 صا ُز مة اً اظ صاكت ف ة22/09/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صاكش سىِية32211295 ة01/01/1999ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

م32211264 صا ه ش اإ ٌص ة13/10/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ى32211491 ة20/11/2000بضار سَم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

الم32211355 عاوي اح ة01/10/1999ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ًب32211475 س ًز ة10/10/2000بـٌو َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سى32211352 ة10/09/1999بلاس ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية32211533 اكر ذ ة07/04/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

م32211541 صا َبضري اه ة04/05/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

مي32211426 َرَاط وس  ة12/04/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س32211132 وو س ً َـَ ة22/01/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س32211487 َلايض ادٌر ة15/11/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س32211406 س ُي َلائ ة06/03/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س32211330 وو َىوش ً ة17/07/1999ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

مية32211456 َىويك أ م ة11/08/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ء32211425 صاي َمودن زه ة10/04/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سٌلء32211440 ََِبة ا ة12/06/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سجية32211481 َوض ذ ة26/10/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ام32211069 ََة وئ ة02/11/1995ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

َمية32211180 ٍك ح ذَ ن اك ة03/09/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ص32211357 وث ضاهـة ه ن اً ة03/10/1999ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

امثن32211291 ضَح ؾ ن اً ة18/12/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ى32211150 و ىس مععف ن م ة10/04/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة01/01/2000بًذاك ٌرسى32211391 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن32211465 ي ورسٍ ة17/09/2000بيحل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ة23/11/2000بيزري أ س َة32211492 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ال32211051 سة ام سً ة22/03/1995بي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سماليل َُبة32211493 ة24/11/2000بيـزوز اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ن32211124 سا ة24/12/1996بيـزوز وج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة08/02/1994بيفضول مـاذ32211025 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ى32211595 ين سَم ة01/01/2002بيَمًو َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ام32211193 ة16/11/1997بمنَية وئ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

هنمية سِام32211014 ة08/09/1993ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ص32211006 اج ة23/03/1993بيوج ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

98/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا
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مية32211460 ة24/08/2000بيور أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ى32211350 ة31/08/1999بيور سَم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سٌلء32211144 وش أ  ة20/03/1997هب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة26/12/1996هبُش ًَىل32211125 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ص32211243 وث وبىصي ه ة14/08/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

م32211550 صا سلة اه وج ة06/07/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

َة32211582 ال راه وذ ة23/10/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

صمي32211275 سٌس م وذ ة20/11/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سة32211396 ط رص َ ًص ود ة19/01/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ة32211445 صو ضَم م وز ة03/07/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

وسبين هـمية32211431 ة22/04/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

وسـود حفعة32211094 ة27/07/1996ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ص أ رشف32211142 اُ وظ ة01/03/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

صف حس ياء32211607 وظ ة28/03/2002ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ِية32211259 وظَب ام ة23/09/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مية32211118 س أ م وؾبَ ة15/11/1996ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة32211004 سي اندً وؾبَ ة03/03/1993ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

َا32211075 سي راه سً وؿ ة08/01/1996ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء32211260 صاي ًل زه وؿ ة02/10/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وكال مٌعف32211153 ة25/04/1997ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سٌلء32211590 وز أ  وً ة27/11/2001ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

وار ص اميء32211239 وه ة31/07/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ني مٌال32211290 س واي ة18/12/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

وب32211216 وجيصار أ ً ة12/03/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س32211293 وٍزي َل ة28/12/1998ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

مية32211397 وس أ م ًو ة21/01/2000ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ص32211599 اج ة12/02/2002بَار ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

سار صِاب32211484 ة29/10/2000بَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ى32211377 ة29/11/1999بَعاوي سَم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ن حٌان32211136 ة02/02/1997بميالً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س32211160 ويت َل ة01/06/1997اته َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

س32211500 س رص َ ة26/12/2000اتوو َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ايل محزة32211032 ويت ك ة28/08/1994ث َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة24/12/1993جربي مََىة32211019 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

صمي32211059 ة01/07/1995جبو م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اء32211147 سوان دؿ ة26/03/1997ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

َمية32211262 س ح سً ة09/10/1998ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

رية32211100 صيف ُز ة16/08/1996ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

فاف32211241 َويل ؾ ة06/08/1998ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وٌك32211567 ة31/08/2001جٌاوي د َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وب32211277 ص أ ً ُو ة24/11/1998ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

س32211212 صي محَ ُو ة24/02/1998ج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ى32211539 ي حض ة22/04/2001جِج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ِية32211206 ة25/01/1998جًِل أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ني32211529 ايج ايمس ة03/04/2001ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ايم ظباح32211271 ة07/11/1998ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

وسف32211485 ة07/11/2000حبَيب ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ء32211011 صا ُز مة اً اظ ام ف ة14/07/1993جح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ل32211255 اد ين ؿ ة08/09/1998حس  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً
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س32211389 ة01/01/2000حفِغ َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ان32211522 مي ة04/03/2001حىمي اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

م32211407 صا ه ي اإ َم ة06/03/2000ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ًب32211561 ي ًز ََف ة12/08/2001ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وٌك32211316 لصن د ة10/05/1999محصاً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سٌلء32211106 ودة ا ة06/09/1996مح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

اء32211219 ة31/03/1998محميو وف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

وب32211166 س اً ة19/07/1997محميَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

س32211411 ة16/03/2000حٌاوي َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ِة32211560 وزي رك ة05/08/2001ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

صحٌلن32211268 س اً ايل ؾب ة24/10/1998ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

َاين32211381 سجية احل ة07/12/1999ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ان32211583 مي ي اإ صصف ة24/10/2001د َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ني32211111 ة04/10/1996دضان أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ء32211437 صا ُز مة اً اظ َويق ف ة28/05/2000ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س32211421 وان أ ان ة06/04/2000د َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ٌلين حفعاء32211061 ة27/07/1995دح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ن32211325 صوا ايق م ة21/06/1999دك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

سر32211222 ة30/04/1998داكر ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ص32211088 اج ِين ُ ة25/06/1996دم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ي ُبة32211605 ىف ة11/03/2002ذواً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

اء32211169 س دؿ ص ة25/07/1997را َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ِام32211496 ة17/12/2000راتب اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

َة32211515 ب راه ة15/01/2001رج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة32211021 صو ِوي م ة02/01/1994رح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سي ص اميء32211178 ة28/08/1997رص َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سجية32211302 ة02/02/1999رضوان ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

َمية32211536 ة17/04/2001رىض ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ٍك32211427 ة12/04/2000رىض هنَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ي ص اميء32211374 ِل ة25/11/1999رف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س32211534 ة12/04/2001رواين ُي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ة32211304  ً ة04/02/1999رايض أ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

س32211572 ة23/09/2001رايض ُي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ي ًَىل32211254 فل ة07/09/1998ًر َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة27/08/2000زرو وظال32211461 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

مية32211226 ؽ ام ة11/05/1998زرً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة32211594  ً اق أ ة28/12/2001زؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ِية32211238 ودي أ م ة28/07/1998زف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة32211317 سام ة12/05/1999زاكري ا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صمي32211423 سي م ة09/04/2000ُز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ة32211558  ً س أ َ ة29/07/2001ُز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س ذًساء32211345 َ ة23/08/1999ُز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ائزة32211037 ة10/10/1994زاين ف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة05/06/1995زايين حمسن32211056 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

م32211157 صا ه خوين اإ ة06/05/1997ًز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سجية32211349 اق ذ ة31/08/1999زسف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ة30/12/2000سـودي جهص32211501 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة محزة32211184 ة20/09/1997سالم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

س32211577 ة16/10/2001س يويس َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً
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ن32211429 سا ة16/04/2000سِم وج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

مي32211121 صاُ س اب ة06/12/1996سوؾَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة08/01/2002س َايف ُبة32211596 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

صمي32211151 ة14/04/1997س امي م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة15/11/2000صارق س ياء32211489 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

امثن32211186 ة10/10/1997صايف ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

َا32211514 ة15/01/2001صاوي ده َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة01/01/2000ص بايب سىِية32211390 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

اٌك32211027 ص ُ سٍ ة08/04/1994ص َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

وسف32211071 ة26/12/1995رشايف ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

د32211016 ة08/10/1993صـبان ودا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ًب32211511 ة08/01/2001صفِق ًز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

س32211249 ة01/09/1998صاليك َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ال32211450 ة28/07/2000صِاب أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة05/01/1998صِاب مسرية32211202 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سجية32211585 س ذ ة04/11/2001صَِ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

م32211400 صا ه ة02/02/2000ص َحان اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ى32211528 ص سَم ة03/04/2001ظاب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ة32211047 صو ة26/02/1995ظاف م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

مية32211562 ة17/08/2001ظباج أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

مية32211113 ة20/10/1996ظبار أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ب32211049 ن بعاً ة17/03/1995ظرٍب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ِام32211077 ا اً ة17/02/1996حص َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

امثن32211354 ة13/09/1999حصَح ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية32211380 ة06/12/1999ظلصوين ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ة12/08/1999ظلري ملَاء32211339 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ل32211544 وا ة10/05/2001ظلري ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة05/11/1997ظَون ص اميء32211188 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صمي32211167 ود م ة20/07/1997مص َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ة30/04/1998ظوًَح س ياء32211223 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة09/05/2001ضايم فصدوس32211543 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وسف32211204 ف ً ة10/01/1998رضً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ى32211512 ي مععف ف ة10/01/2001رضً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة11/11/1999ضِري حٌان32211371 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

َود32211284 يب ذ اً ة09/12/1998ظ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ن32211007 زل يب ق اً ة21/04/1993ظ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س32211412 ص َل اُ ة16/03/2000ظ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س32211419 ة29/03/2000ػالل َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ًب32211347 س ًز اب ة28/08/1999ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

س ص اميء32211517 اب ة07/02/2001ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ص ذًساء32211074 اب ة03/01/1996ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ارس ًعَفة32211327 ة12/07/1999ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

اصق سىِية32211017 ة26/10/1993ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

اصق جهص32211236 ة22/07/1998ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ف مٌال32211358 اظ ة03/10/1999ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

امل جهص32211018 ة22/11/1993ؿ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ة32211478 سام ة21/10/2000ؾبار ا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سجية32211203 صيس ذ خوٍ س اً ة09/01/1998ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ـؼمي أ رشف32211099 س اً ة16/08/1996ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً
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سة32211247 س سـَ واح ساً ة25/08/1998ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة32211433 سام سوين ا ة24/04/2000ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ِة32211229 ة11/06/1998ؾبوري رك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة بسمة32211022 ة05/01/1994ؾبًو َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

مية32211542 س ام ة05/05/2001ؾبَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وب32211283 صصان أ ً ة08/12/1998ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

اوي قَخة32211606 صف ة16/03/2002ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ني32211526 س زي اي ٍز ة23/03/2001ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

س32211525 عفور َل ة22/03/2001ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

لًِل هبَجة32211344 ة21/08/1999ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

س32211045 سـ ىصاش ا ة19/02/1995ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ز32211044 ـٍز ساً ىصاش ؾب ة19/02/1995ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سهللا32211314 ة08/05/1999ؿََوة ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ي بالل32211364 ة27/10/1999معمي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

صمي32211332 ة20/07/1999ؾياق م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ة محزة32211026 ة14/02/1994ؾيون َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ني32211103 س أ م از َل ة30/08/1996ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ان32211568 ازي امي ة02/09/2001ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ازي ًَىل32211054 ة09/04/1995ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اين حٌان32211387 ة28/12/1999ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

م32211221 صا وي اه صب ة21/04/1998ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

س هللا32211531 صود ؾب ة07/04/2001ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ضـَبِة32211213 زلن اً ة01/03/1998ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سٌلء32211601 ة17/02/2002كالل ا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ٍك32211089 ة03/07/1996كََغ هنَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ًب32211455 ة06/08/2000قيام ًز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سجية32211379 وات ذ ة06/12/1999ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وات نزنة32211036 ة01/10/1994ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

م32211403 صا ه وايت اإ ة25/02/2000ق َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

احتة صفِق32211162 ة26/06/1997ف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

اء32211119 ز دؿ ائ ة29/11/1996ف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة06/04/1998فذاح اس َة32211220 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ان32211473 ة05/10/2000فذاح امي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ىن32211029 ة03/05/1994فذاش م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة32211459 وب ي زه ة23/08/2000فذح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ى32211405 ي سَم ة02/03/2000فذح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ي ٌرسى32211436 ة25/05/2000فذح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ة01/09/1993فذَح ُضام32211013 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ى32211240 ة05/08/1998خفري سَم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ي هبَجة32211232 ة27/06/1998فصاحي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة32211064 وزً س ف ة21/08/1995فصدٌ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ن32211278 صسان ورسٍ ة28/11/1998ف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ى32211502 ة01/01/2001فضًل حض َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة02/01/2001فالح سىِية32211508 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ى32211564 ة26/08/2001فاليح سَم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ال32211031 وزي ام ة26/08/1994ف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة07/09/1998كبايب حفعة32211253 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة31/07/2000كسوح جهص32211451 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

صمي32211441 سال م ة24/06/2000كٌ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً
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سجية32211067 ويب ذ ة31/10/1995ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي32211020 ََ سري ذ ًو ة01/01/1994ك َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ة32211185 ة27/09/1997كِادي اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ة21/10/1998اكزى محزة32211267 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة32211176 ور سي ه ة20/08/1997ن َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صايخ محزة32211265 ة16/10/1998ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ق32211098 صزا س اً صدوح ؾب ة14/08/1996ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صمي32211245 صصان م ة17/08/1998ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سي32211104 صمي هم ة31/08/1996ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ن32211383 سر ازلٍ ة12/12/1999الكدي ب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ف32211308 وس ة08/03/1999ًبيان ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

َة32211299 ة19/01/1999ًبُب زه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ة32211362 ورً ة15/10/1999ًبَغ ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س32211023 ص َل سٍ ة29/01/1994خل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س32211323 زرق أ و ة31/05/1999ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ٍك32211438 اري سَِ ُز ة29/05/2000ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ة21/01/1999ًضىص سىِية32211300 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

َا32211394 ة07/01/2000ًضِب ده َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

وٌك32211012 ي د ة27/07/1993ًعف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ي ص اميء32211133 ة24/01/1997ًعف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س32211170 ة26/07/1997ًـمريي َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

س ُضام32211038 ة21/10/1994ًلٌص َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ِام32211191 ً ة12/11/1997ًلََغ اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء32211115 صا ُز مة اً اظ ي ف ة04/11/1996ًفح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة32211198 ود ة15/12/1997ًلصاع ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ن32211565 سا ة27/08/2001ًلصون وج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

زة32211366 ٍز ة01/11/1999جملميص ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ف32211080 وس وق ً ًز ة15/03/1996مل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

هتال32211010 ب ة10/07/1993ًِيود اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

اء32211523 وديي رج ة15/03/2001ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

َمية32211138 ة12/02/1997مربوك ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ًب32211336 رض ًز ة31/07/1999مذح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ى32211442 ة25/06/2000ممتور حض َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

امت32211114 ة24/10/1996مذولك ح َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

سول حس ياء32211404 ة01/03/2000جم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

امثن32211224 ة03/05/1998جمَب ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ـؼمي32211495 س اً ة17/12/2000حمبوب ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صمي32211050 ة20/03/1995حمبوب م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ىي32211326 ة05/07/1999حمصاش حي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

دسام32211270 ة03/11/1998حمفوظ اب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سي ًبىن32211415 ة24/03/2000َل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ن32211548 ن امي ي ازلٍ ة04/06/2001حم َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سان ًبىن32211587 ة12/11/2001م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

سي32211244 ِ سحي امل ة15/08/1998م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ن32211263 ة12/10/1998مصاح أ مي َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

اب32211417 اوي رح صح ة25/03/2000م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ائضة32211408 صيض ؿ ة07/03/2000م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ني32211086 ان أ م صك ة05/06/1996م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

وب32211279 س أ ً ًص ة29/11/1998م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً
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ص32211608 وث ين ه ًص ة12/04/2002م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

زل32211452 ا ة02/08/2000مسلول ذ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سجية32211269 ني ذ ة27/10/1998مسى َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة32211476 ة13/10/2000معباح اندً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سق سىِية32211251 ة03/09/1998مع َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة32211218 ة24/03/1998مـايج اً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ة24/01/1997ملفور س ياء32211134 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

اة32211235 س جن ة11/07/1998مفِ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة05/10/1999ملصاوي سِام32211360 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ة02/04/1995ملساوي ًبىن32211053 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اء32211372 ة15/11/1999مَـبوط رج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وٌك32211348 ي د ة29/08/1999مََج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ـؼمي32211174 س اً ة16/08/1997مََح ؾب َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ة17/09/1998مٌادي سِام32211258 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ى32211519 ة16/02/2001مٌؼور حض َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ص32211182 ة12/09/1997مٌىوك مع َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ان32211315 س امي ورً ة08/05/1999م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ان32211042 ويس امي ة15/01/1995م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ص32211369 وث ق ه وف ة04/11/1999م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ٍك32211448 سي هنَ وفِ ة12/07/2000م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ص32211225 وث واكوي ه ة10/05/1998م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

وهُب سـاد32211252 ة05/09/1998م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وب مسرية32211261 ُو ة07/10/1998م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة04/12/1997مميوين حٌان32211196 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ة12/06/1998انيج سىِية32211230 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ة19/09/1994اندين ص اميء32211034 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ان32211464 سن امي ة13/09/2000انس احل َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ؽ وس مية32211141 ة25/02/1997انف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سس32211090 وم س ي ة07/07/1996جن َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ـايل32211274 ساً سمٌعور ؾب ة19/11/1998ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة32211610  ً سٍصي أ ة18/09/2002ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

سمي ملَاء32211551 ة08/07/2001ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ن32211120 ة30/11/1996هـٌلن رضوا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ًب32211055 ة19/05/1995هـياع ًز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سان32211385 ح ة27/12/1999ىىور اإ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن32211449 وزو ال م ة19/07/2000هن َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س32211065 فذح َل ور اً ة06/09/1995ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء32211510 صا ُز مة اً اظ وي ف ة05/01/2001ه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ن32211343 ي ظالح ازلٍ امش ة20/08/1999ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية32211319 صمُش ذ ة15/05/1999ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مية32211287 ش ام ٌص ة14/12/1998ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ان32211554 مي ي اإ ًز ة19/07/2001ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ص32211446 اج ة04/07/2000ُعايب ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

زة32211603 ٍز ة02/03/2002ُالل ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

صم32211041 زاين أ ه ة28/12/1994مه َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اء32211046 ة24/02/1995ُيان رج َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ني32211589 ش ام ورٌ ة26/11/2001ُ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ٍك32211458 ة21/08/2000َُفون هنَ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مية32211079 ة26/02/1996وايح أ م َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً
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ًب32211574 ة07/10/2001وارد ًز َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ى32211228 خو سَم ة25/05/1998واص  َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ظف ص اميء32211399 ة30/01/2000وا َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ة02/01/2001ورد فصدوس32211506 َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

مية32211201 ة02/01/1998وردي ام َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ًل32211296 ؽ ؿ ة02/01/1999ورً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ٍك32211579 ي هنَ ة22/10/2001وظف َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

زل32211273 ا صاب ذ ة12/11/1998وؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ي32211320 ة17/05/1999واكك سَِ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صبَة مٌال32211499 ة26/12/2000وزل ؾ َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

لِين ظفاء32211095 ة05/08/1996ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

وس ارشف32211552 ة14/07/2001ً َزًي َلة الاجن َماٌ ن امس  ـزتب ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

30111020AYYOUB ز زو وب م ـصبَة30/04/1993أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

30101251HOURIA ي ة ًس باظ ورً ـصبَة30/09/1996ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

30111119MAJDA سة اج ىة م ـصبَة21/09/1995ٍز َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

30111115SANAA ـصبَة05/09/1995س ياء ؿالم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

30111097SIHAM سي سِام ـصبَة25/03/1995سـ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

30111065SOUKAINA ـصبَة21/06/1994سىِية َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

بيش سىِية30101565 ـصبَة14/02/2001ااحل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

صامي حٌان30101393 ـصبَة10/08/1998أ ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ي ًَىل30111339 خ ًص ـصبَة10/09/2000اب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

صىض س ياء30101582 ن اً ـصبَة10/08/2001اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ني برشى30111247 ن حلي ـصبَة20/08/1998اب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ال30111351 سود ام و الا ـصبَة20/11/2000اب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ة30101465 امض ـسال ف و اً ـصبَة15/07/1999أ ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

مة30111140 اظ ص ف سٍ و ك ـصبَة27/01/1996اب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

امثن30111121 فالح ؾ واً ـصبَة28/10/1995اب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ََر حس ياء30101268 واٌ ـصبَة15/01/1997اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

وسف30111134 اكرم ً وامل ـصبَة01/01/1996أ ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

اء حٌان30101232 وف واً ـصبَة24/06/1996اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

كل30101154 ا سامل صي ؾب ٍص ـصبَة01/06/1995اج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ََََة ًعَفة30101314 ـصبَة23/07/1997اج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

س30101203 ي محَ َـ ـصبَة08/02/1996امج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ة30111204 وادي اندً ـصبَة30/07/1997اج َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

مي30101195 صاُ ادي اب ـصبَة06/11/1995اح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

وب30101261 سو أ ً سً ـصبَة24/12/1996اح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ٍك30101577 ت هنَ صاه ـصبَة11/06/2001اح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ِة30101475 ن ارك ساٍ ـصبَة28/09/1999اح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

س30101275 ٌلن َل ـصبَة25/01/1997اح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

سام سِام30111153 ـصبَة10/05/1996اذ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ان30101382 مي بش اإ ًص ـصبَة25/06/1998أ د َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

بش ٌرسى30101067 ًص ـصبَة10/02/1994اد َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

س30101411 َ س اجمل ضٌُة ؾب ـصبَة06/11/1998اد َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

مة30101596 اظ سيج ف ٌ ـصبَة13/12/2001اد َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

مة30111099 اظ ـصبَة02/04/1995ايخ ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

س هـمية30111046 ـصبَة24/11/1993اد سـَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ء30101274 صا ُز مة اً اظ س ف ًل أ مح ـصبَة24/01/1997اد ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ًب30101043 ـصبَة14/11/1993اد ُيا ًز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ـصبَة03/06/1999ادار حٌان30111287 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ
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ان30111055 ـصبَة04/02/1994ادردور امي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ن30111102 ـصبَة28/04/1995ازم رضوا َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

س30101294 ـصبَة28/03/1997ازم َل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ة30101515 صمي ايم ه ـصبَة18/03/2000ازم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ـصبَة14/08/1998ازواري سَمي30111245 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ز30101169 ٍز ـصبَة15/07/1995أ زوغ ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

وٌك30101206 م د ـصبَة19/02/1996ازوًو َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ان30111008 مي ة اإ سام ـصبَة19/01/1993أ  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

سجية30111281 ـصبَة26/04/1999أ زسار ذ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ىصمي30111094 س اً ـصبَة15/03/1995أ زسور ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

س30101116 سلن َل ـصبَة01/10/1994ا َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ون30111346 ي ه سٌلؾَ ـصبَة18/10/2000اإ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ـصبَة16/09/1993ارشح حس ياء30111038 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

يور30111208 ساً س ؾب ـصبَة10/09/1997ارشً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ري30111007 ف ُز ـصبَة15/01/1993أ رشً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

زل30111214 ا صـَب ذ ـصبَة27/09/1997ا َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

س30101113 ظبان َل ـصبَة18/09/1994أ  َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

لين30111321 س اً ضِص ؾب ـصبَة20/02/2000ا َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ِة30101110 بال رك ـصبَة01/09/1994اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

سجية30111380 ًل ذ ـصبَة22/12/2001اجع َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ى30101208 ني سَم ـصبَة26/02/1996أ جع َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ٍك30101441 صاب هنَ ـصبَة26/03/1999اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ة30111371 ور صايب ه ـصبَة12/08/2001اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

َعَف30101141 س اٌ ب ؾب ًص ـصبَة27/02/1995اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

سة30111004 ش سـَ ٌص ـصبَة11/01/1993اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

ص30101543 وث اكر ه ـصبَة18/09/2000اؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

س30101085 ص اَل ـصبَة21/05/1994أ مع َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

مة30111052 اظ الوي ف ـصبَة16/01/1994اك َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ل30101538 اد َميو ؿ ـصبَة21/08/2000أ ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ة30101155 سو اندً ي ـصبَة04/06/1995اق َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

سر30101530 يمي ب ـصبَة17/06/2000اق َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ة30111075 سً سـ صدي اً ـصبَة13/11/1994اف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

مة30101265 اظ ساس ف ـ ـصبَة10/01/1997اف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

لري ٌرسى30101156 ـصبَة05/06/1995اف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

سوى30101016 ًل ف ـصبَة20/03/1993أ ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

مة30101337 اظ ن ف جاؾ ـصبَة07/12/1997اك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

س30111155 بريي ؿَوي َل ـصبَة07/06/1996اه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

صة30111120 صمي ُز ـصبَة07/10/1995اه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

زوز سِام30101318 ـصبَة14/08/1997أ ن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

م30101092 صا ه ساس اإ ـصبَة23/06/1994اه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

عَب جٌلل30101436 ـصبَة03/03/1999أ و َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

َا30111220 عَب ده ـصبَة10/11/1997او َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

عَب ملَاء30101347 ـصبَة13/01/1998أ و َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

س30101201 ـصبَة28/01/1996أ الكوو َل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ال30101455 ي أ م َ ـصبَة03/06/1999الك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

يري سىِية30101017 ـصبَة10/04/1993أ ن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ف30101098 وس يَوي ً ـصبَة20/07/1994ان َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ٍك30101307 ََ يس ج ـصبَة23/06/1997الإدٌر َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

يس مسرية30101102 ـصبَة10/08/1994الادٌر َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب
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ىن30101229 يس م ـصبَة02/06/1996الإدٌر َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سٌلء30101167 ي أ  ل ـصبَة08/07/1995ال دًر َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

باسط30101227 ساً ـصبَة17/05/1996الاراوي ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سجية30111098 صىص ذ ـصبَة26/03/1995ال  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

صىص ًبىن30101166 ـصبَة04/07/1995الا َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

وب30111196 صِب أ ً ـصبَة14/05/1997ال  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ء30111036 صا ُز مة اً اظ ـصبَة24/08/1993الام ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ٍك30101546 عار هنَ ـصبَة27/09/2000ال ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ن30111308 زازلٍ وري ؾ ـصبَة25/11/1999الامه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

َبة30101260 ويب ُو ـصبَة16/12/1996ال ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

صمي30101334 بايه ه ـصبَة17/11/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

بحصي حس ياء30101159 ـصبَة17/06/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ة30101033 ورً سراوي ث ب ـصبَة09/09/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

س30101028 ي َل ربمغ ـصبَة30/08/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

خعار30111366 رباكوي اه ـصبَة23/04/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

برصي برشى30111260 ـصبَة18/11/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

سجية30101381 بـمصاين ذ ـصبَة23/06/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ًل30101308 باليل ؿ ـصبَة25/06/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

سجية30101422 سي ذ بوزً ـصبَة08/01/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

بوس ين حس ياء30111077 ـصبَة29/11/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

اُريي ًعَفة30101493 بوظ ـصبَة20/12/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ًساء30111005 صي اخل بومع ـصبَة12/01/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

لفور30101353 ساً بوحيَوي ؾب ـصبَة25/01/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ة30111361 بَغ حمجوب ـصبَة03/03/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

س30101391 بَضوري او ـصبَة05/08/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ص30101584 وث خازي ه ـصبَة17/08/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

صمي30111051 ب م خائ ـصبَة04/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ِام30101481 خبايب اً ـصبَة18/10/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

صمي30111343 خوايت م ـصبَة19/09/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ص30101528 صي مع اب ـصبَة22/05/2000اجل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

بة30101054 ًص بويج ق ـصبَة01/01/1994اجل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

َمية30101426 صاري ح ـصبَة17/01/1999اجل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ة30111295 ساين اندً ـ ـصبَة09/08/1999اجل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

سوى30101078 اكين ف ـصبَة03/04/1994اجل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ي30101240 سٌلؾَ َىوين ا ـصبَة21/07/1996اجل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

س30111039 بيش امح ـصبَة18/09/1993احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

سي30111019 ِ بيش امل ـصبَة28/04/1993احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

بيش سِام30101022 ـصبَة10/06/1993احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

وٌك30101266 جباوي د ـصبَة11/01/1997احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

م30111033 صا جوي اه ـصبَة19/08/1993احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ص30101129 وث ساد ه ـصبَة01/01/1995احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

اوي برشى30111107 صج ـصبَة21/06/1995احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

سي30111001 ِ صش امل ـصبَة16/12/1992احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

صش سىِية30101222 ـصبَة30/04/1996احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ية30101521 صصة ًز ـصبَة08/04/2000احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ني30101220 س صاكوي اي ـصبَة26/04/1996احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

مية30101533 ويل ام صم ـصبَة04/07/2000احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

زاب فصح30101325 ـصبَة28/09/1997احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

سة30111025 ين سـَ ـصبَة24/06/1993احلس  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ
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سُين سارة30111029 ـصبَة20/07/1993احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ام أ س َة30111228 ـصبَة01/01/1998اذل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

سايش سومِة30101375 ـصبَة14/05/1998اذل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

اء30101312 ساوي وف ـصبَة14/07/1997اذل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

َمية30111268 صاوي ح ـصبَة04/02/1999اذل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

مية30111275 صي أ م ـصبَة12/03/1999اذل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ة30101378 صمي صي ه ـصبَة28/05/1998اذل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

س30101228 سي ُي َ ـصبَة31/05/1996اذل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ة30111200 ريي مَِود ـصبَة20/07/1997اذل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ء30111207 صاي ي زه يف ـصبَة20/08/1997احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

سًـة30101388 ريش ب ـصبَة24/07/1998احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

َمية30101450 ريش ح ـصبَة21/05/1999احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ٍك30111302 ميص هنَ ـصبَة08/10/1999احل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ف30101190 وس ميودي ً ـصبَة15/10/1995احل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ِية30101483 زري أ م ـصبَة22/10/1999اخل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

س30111091 عاب ُي ـصبَة08/03/1995اخل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ص30101560 سٍ سلوين ً ـصبَة15/01/2001اخل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

وسف30101164 ي ً ََل ـصبَة24/06/1995اخل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ة30101348 ور ري ه ـصبَة16/01/1998اخل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

زل30101424 ا ـصبَة13/01/1999ازلاودي ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ِية30111325 ـصبَة30/03/2000ازلروايش أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

َمية30111078 ـصبَة10/12/1994ازلروش ح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ني30101189 س ـصبَة15/10/1995ازلروش اي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ايل حسن30101003 ـصبَة21/12/1992ازلف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

دسام30111300 ٌايت اب ـصبَة21/09/1999ازلم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

سجية30101289 ي ذ ـصبَة10/03/1997ازلومي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

مة30111106 اظ سي ف ـصبَة16/06/1995ازلً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

صمي30111090 صايض م ـصبَة06/03/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

زة30111221 ٍز ي ؾ صابظ ـصبَة11/11/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

احتة30111331 صابين ف ـصبَة07/06/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

مة30111263 اظ ي ف صبـ ـصبَة25/12/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

سٌلء30101514 ويح ا صح ـصبَة11/03/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ًب30101360 صدادي ًز ـصبَة23/02/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ة30101387 ُز صظايف ى ـصبَة17/07/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ن30101117 صكِيب رضوا ـصبَة10/10/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ٍك30101594 صاكين هنَ ـصبَة05/12/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

صويك اس َة30101233 ـصبَة27/06/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

مية30111329 ي ام ف ًص ـصبَة27/05/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

صمي30111047 زات م ـصبَة10/12/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ٌلد30101309 زايك ؾ ـصبَة29/06/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

د30101536 سي ودا زاُ ـصبَة03/08/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ص ًَىل30101055 زاُ ـصبَة01/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

س هللا30111133 زايه ؾب ـصبَة28/12/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

صة30101345 زدراوي ُز ـصبَة01/01/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

وب30111285 صي اً زؾ ـصبَة25/05/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

وسف30111172 وري ً زؾ ـصبَة30/09/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ى30101385 زمصاين سَم ـصبَة01/07/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

سايك سِام30101058 زه ـصبَة10/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ِية30101231 يس أ م ص الإدٌر ُز ـصبَة12/06/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب
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صي فذَحة30111006 ُز ـصبَة13/01/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

مة30101338 اظ ن ف زوٍ ـصبَة09/12/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

س30101354 ن َل زوٍ ـصبَة30/01/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ء30111289 صا ُز مة اً اظ ن ف ٍز ـصبَة22/06/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ي حٌان30111185 ساظ ـصبَة05/03/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ِام30101246 سحيوين اً ـصبَة09/09/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

سي مََىة30101460 سـ ـصبَة28/06/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ص30101574 وث سي ه سـَ ـصبَة07/05/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ص30111345 وث سي ه سـَ ـصبَة02/10/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

امثن30101158 سىوري ؾ ـصبَة15/06/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ٌة30101262 ساليم ايم ـصبَة25/12/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

س30111122 سَموين سـَ ـصبَة01/11/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

يويس سِام30101039 ـصبَة01/11/1993اًس  َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ص30111326 وث ي ه ضافـ ـصبَة01/04/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

دسام30101056 ضاوي اب ـصبَة02/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ضجصي حسن30101507 ـصبَة14/02/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

سٌلء30111160 رشيف أ  ـصبَة14/07/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

وب30111246 اوي أ ً رشك ـصبَة16/08/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

س30101226 وو اوي ً رشك ـصبَة15/05/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سجية30111157 ط ذ رشً ـصبَة03/07/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

َبة30101297 ضلوري ُو ـصبَة12/04/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

َا30101578 ضواري ده ـصبَة01/07/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

مة30111171 اظ يب ف عاح ـصبَة19/09/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

د30101339 وا عاط ج ـصبَة15/12/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

عاحل سىِية30101547 ـصبَة28/09/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

مة30101356 اظ عاحل ف ـصبَة18/02/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ِة30111293 عبار رك ـصبَة15/07/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

صمي30111049 عبار م ـصبَة01/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

يارص30111367 س اً ي ؾب ل سً ع ـصبَة22/05/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

سوى30101011 ي ف ل سً ع ـصبَة01/03/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ص30101173 اج ي ُ ل سً ع ـصبَة04/08/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

علري سىِية30101321 ـصبَة17/09/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ٍك30101549 علري هنَ ـصبَة08/11/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

صمي30101109 علريي م ـصبَة01/09/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

سي30111344 ِ ي امل عَح ـصبَة22/09/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

صة30101406 ُز عهنايج اً ـصبَة10/10/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

صمي30101451 ضاوي م ـصبَة21/05/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ضـَف ظفاء30101258 ـصبَة07/12/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

سجية30101444 ب ذ عاً ـصبَة18/04/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

كل30101414 ا س امل يب ؾب عاً ـصبَة24/11/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ِام30111130 صي اً عاُ ـصبَة15/12/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

صي سىِية30101181 عاُ ـصبَة21/08/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

فذاح30101204 س اً عباخ ؾب ـصبَة12/02/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ء30101600 صا ُز مة اً اظ ي ف عًو ـصبَة18/05/2002اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

صحٌلن30111173 س اً عَيب ؾب ـصبَة06/10/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ِية30101096 س ام ـاب ـصبَة20/07/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

س30111255 عم س اً س ؾب ـاب ـصبَة11/10/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ى30101100 ـبايس سَم ـصبَة27/07/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ص30101396 وث ـبايس ه ـصبَة15/08/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب
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ة30101525 ـخباوي اندً ـصبَة25/04/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ـجان مٌال30101485 ـصبَة09/11/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

وة30101143 ـصابت جن ـصبَة02/03/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ـصويس مـاذ30101447 ـصبَة03/05/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ىن30111280 ـزري م ـصبَة13/04/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

وسف30111152 ـزوزي ً ـصبَة06/05/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ني30101389 س ـعار اي ـصبَة31/07/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ان30111146 ـىصي هج ـصبَة28/03/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ـاليل برشى30101480 ـصبَة16/10/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

َمية30101157 ـالم ح ـصبَة15/06/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

احتة30111274 ـالم ف ـصبَة03/03/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ىصمي30111011 س اً ـالوي ؾب ـصبَة05/02/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

س30111109 ي َل ـَم ـصبَة09/07/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ى30111360 ععف ـَوي امل ـصبَة25/01/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ـمصاين حِاة30111286 ـصبَة01/06/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

س30111035 ـمصاين سـَ ـصبَة20/08/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ء30101597 صاي ـمصاوي زه ـصبَة13/12/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ًب30111336 ـمصي ًز ـصبَة15/07/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ور30111089 ـياب ُز ـصبَة04/03/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ـود حٌان30101527 ـصبَة21/05/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

فاف30111018 ـَان ؾ ـصبَة14/04/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

ة30111352 ـريج اندً ـصبَة24/11/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ـُساوي حٌان30111258 ـصبَة02/11/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

س30101178 ـَين َل ـصبَة18/08/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ىصمي30111044 س اً لازي ؾب ـصبَة01/11/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

لافصي قَثة30101556 ـصبَة06/01/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ة30101479 ُز لص ى ـصبَة15/10/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

سجية30111369 لصويس ذ ـصبَة03/07/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ًب30101013 ليايم ًز ـصبَة16/03/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ليبو فذَحة30111244 ـصبَة03/08/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ليضور س ياء30111335 ـصبَة01/07/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

وب30101115 لوايل أ ً ـصبَة27/09/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

صمي30111195 فادي م ـصبَة13/05/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

عباح30111040 ور اً فاضًل ه ـصبَة18/09/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ىبري30111104 س اً فزار ؾب ـصبَة20/05/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

د30111188 فصايج مصا ـصبَة26/03/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ى30101064 فزين مععف ـصبَة03/02/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

د30101216 فالح مصا ـصبَة20/04/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

س30111042 فَوس َل ـصبَة26/09/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ن30101209 زازلٍ فوال ؾ ـصبَة28/02/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ي ًَىل30101445 لامس ـصبَة21/04/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

وى30101238 سي جن لاً ـصبَة12/07/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سي30101132 ِ يش امل لائ ـصبَة20/01/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

لبًل جـفص30111112 ـصبَة30/08/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

زل30111318 ا سٍصي ذ ل ـصبَة10/01/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

لصيش جنمي30111227 ـصبَة25/12/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

س30101504 يش ُي لٌص ـصبَة02/02/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

يس سِام30111290 لضَوي الادٌر ـصبَة02/07/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ني30101520 لٌيب ايمس ـصبَة08/04/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب
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اكريت مسَة30101130 ـصبَة01/01/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ؽ سامِة30101138 اكظ ـصبَة09/02/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ي حس ياء30111101 م اكػ ـصبَة26/04/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ء30101573 صا ُز مة اً اظ ي ف اكم ـصبَة21/04/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

سى30101224 ىباري ُ ـصبَة13/05/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ًب30111148 ىحالوي ًز ـصبَة20/04/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

سٌلء30101194 ىصيش أ  ـصبَة06/11/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ىصواين س ياء30101023 ـصبَة16/06/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ىصويم ص اميء30101505 ـصبَة06/02/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

َبة30111063 ىسواين ُو ـصبَة04/05/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ىزني ًبيا30101121 ـصبَة10/11/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ىوري حٌان30101137 ـصبَة01/02/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ء30111217 صا ُز مة اً اظ ىوري ف ـصبَة10/10/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ي ؾخَلة30101015 ىِح ـصبَة20/03/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

اء30111319 ىُيس رج ـصبَة06/02/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

س30101161 ازوزي ُي ـصبَة18/06/1995امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ان30101588 ايض امي ـصبَة17/10/2001امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ء30101559 صا ُز مة اً اظ ي ف اًل ـصبَة14/01/2001امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

وين حسُبة30111014 ام ـصبَة16/02/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

باريك حس ياء30111137 ـصبَة24/01/1996امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

مة30101322 اظ ربويك ف ـصبَة21/09/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

صمي30101545 ي م خوهَ ـصبَة26/09/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

س30101287 س َل َ ـصبَة02/03/1997اجمل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

بوب محزة30111136 ـصبَة10/01/1996احمل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

سي سىِية30101367 م ـصبَة13/04/1998احمل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

س30101086 زويم او ـصبَة25/05/1994اخمل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ن30111354 زل ُيس ق ـصبَة01/12/2000اخمل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

سايح سىِية30101336 ـصبَة03/12/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ضَة30111223 سن را ـصبَة14/11/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ي30101065 ـاظ س اً صس ؾب ـصبَة05/02/1994امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

َمية30101125 ى ح زهَع ـصبَة23/11/1994امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

زانب بسمة30101524 ـصبَة22/04/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

خوي ًَىل30111034 ـصبَة19/08/1993املس  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

صمي30101512 سـودي م ـصبَة26/02/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ٍك30111328 سـودي هنَ ـصبَة05/05/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

مة30111193 اظ ضىوري ف ـصبَة05/05/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ء30101570 صا ُز مة اً اظ ش ف ـٌص ـصبَة11/03/2001امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ـزوزي ص اميء30101580 ـصبَة17/07/2001امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

م30111231 صا ه ـَين اإ ـصبَة31/01/1998امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ًب30101532 ـَين ًز ـصبَة19/06/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

سجية30101021 سر ذ ل ـصبَة02/06/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

صمي30111030 سر م ل ـصبَة25/07/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

دسام30111322 لصاوي اب ـصبَة28/02/2000امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ى30101188 ورش لزاوي ب ـصبَة01/10/1995امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

وى30111291 اكوي جن ـصبَة10/07/1999امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ن30101047 ور ازلٍ ىٌوي ه ـصبَة13/12/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

احتة30111242 ىَِس ف ـصبَة23/07/1998امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ف30111194 وس اليل ً ـصبَة12/05/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

س30101174 ََاين َل ـصبَة05/08/1995امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب
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س30111256 ياين رص َ ـصبَة11/10/1998امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ء30101146 صا ُز مة اً اظ ياين ف ـصبَة20/03/1995امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

يخعري سِام30111032 ـصبَة13/08/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

يعوري سىِية30101241 ـصبَة25/07/1996امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

يعوري سَمية30101019 ـصبَة17/05/1993امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

يلاري حٌان30101496 ـصبَة27/12/1999امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

وىس30101415 يلاري م ـصبَة24/11/1998امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

مية30101133 يوي أ م ـصبَة24/01/1995امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

بار30111074 س اجل يَوي ؾب ـصبَة11/10/1994امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

سة30111301 س سـَ وح ـصبَة28/09/1999امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ويل حسن30101254 ـصبَة12/11/1996امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ء30111364 صا ُز مة اً اظ ريي ف ـصبَة26/03/2001امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

َيض فذَحة30111187 ـصبَة25/03/1997امل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

صمي30111357 يارصي م ـصبَة01/01/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ات30111016 ياظري جن ـصبَة05/04/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

ء30111384 صا ُز مة اً اظ صي ف ياػ ـصبَة18/05/2003اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 020ظ

س30101279 ي َل يافـ ـصبَة05/02/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ي30101211 ِامش يىص اً ـصبَة10/03/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ف30101558 َعَ س اٌ يىضاوي ؾب ـصبَة08/01/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

وى30111349 يَوف جن ـصبَة11/11/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

صمي30111082 ف م ِادً ـصبَة04/01/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

مة30101402 اظ سوز ف ِي ـصبَة25/09/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ًِضري برشى30101305 ـصبَة31/05/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ى30111010 ِيوي حض ـصبَة02/02/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

َِبة ص اميء30101342 ـصبَة29/12/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ٍك ص اميء30101094 َِ ـصبَة16/07/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ِية30101571 وايص ام ـصبَة13/03/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ة30101223 ورً ص ز واؾ ـصبَة02/05/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

مي30111142 صاُ وايف اب ـصبَة17/02/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

يارص30111054 س اً وايف ؾب ـصبَة20/01/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ة30101088 وايل اندً ـصبَة28/05/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

س30101153 َ س اجمل يب ؾب واه ـصبَة20/05/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ز30101007 ـٍز س اً وراد ؾب ـصبَة06/01/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

صمي30101587 وراري م ـصبَة15/10/2001اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

وردايش حمسن30111233 ـصبَة10/02/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

س30101026 زًي س اً وؾَ ـصبَة20/08/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

َـلويب ظفاء30101029 ـصبَة31/08/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ىمي30101095 ساحل َـىويب ؾب ـصبَة18/07/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

اميين سارة30101366 ـصبَة09/04/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

سان30101270 ي اح َوسف ـصبَة20/01/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

س30101428 ي سـَ َوسف ـصبَة20/01/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

صمي30111310 َويس م ـصبَة11/12/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ًل30111095 يس ؿ َوو ـصبَة17/03/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ي30101006 سٌلؾَ و اإ بريه ـصبَة02/01/1993أ م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

مة30101554 اظ ي ف ًز ـصبَة15/12/2000ام َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

صة30111017 لار ُز ـصبَة05/04/1993ام َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

سجية30101066 لري ذ ـصبَة05/02/1994أ م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ي30101290 سٌلؾَ ف ا لًَِ ـصبَة14/03/1997ام َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ء30111262 صا ُز مة اً اظ سرا ف َ ـصبَة13/12/1998اهم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ
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ي30111114 امش ِية ُ ـصبَة02/09/1995ام َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ق30101185 س احل ـصبَة09/09/1995اانرص ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ـًَِـة حِاة30101030 ـصبَة03/09/1993اه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ة30101171 ُز الل ى ـصبَة24/07/1995اُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

سجية30101542 الن ذ ـصبَة13/09/2000اُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ء30101359 صاي يايف زه ـصبَة20/02/1998اواحل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

مة30101595 اػ صايم ف ـصبَة10/12/2001اواً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

سجية30101035 احل ذ ـصبَة16/09/1993اوامل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

سة30101052 ًص سرع ف ي ـصبَة01/01/1994اوب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ا سىِية30111149 ـصبَة26/04/1996اوهب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

صة30101590 ىك ُز س ـصبَة27/10/2001أ وج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ة30101281 ا اندً ـصبَة10/02/1997اوج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

سي سىِية30101176 ـصبَة10/08/1995أ وج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ي30111126 سٌلؾَ سي ا ـصبَة20/11/1995أ وؿ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

عاحل30101139 وات اً ـصبَة14/02/1995أ وف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

سجية30101075 ضىص ذ ـصبَة15/03/1994اًو َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

م30101563 صا ه باش اإ ً ـصبَة06/02/2001اإ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

س30111143 س سـَ ت امح ـصبَة28/02/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

س30101392 صاب َل ت اؾ ـصبَة06/08/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ى30101374 ًل ودار سَم ت اؿ ـصبَة10/05/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

وب30101118 لري اً ت اف ـصبَة15/10/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

اج مـاذ30111190 ت احل ـصبَة09/04/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

مة30101106 اظ س ف صاٌ ت اً ـصبَة17/08/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

َخ حس ياء30101300 ت اًض  ـصبَة27/04/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ي30111309 سٌلؾَ ق ا سً ع ت اً ـصبَة06/12/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

س سِام30101517 لائ ت اً ـصبَة27/03/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

س30111210 ـمل َل ت امل ـصبَة20/09/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ين30111100 سي حس  ِ ت امل ـصبَة02/04/1995أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ان30111333 بارك امي ت ام ـصبَة17/06/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ًل30101299 ت بال ؿ ـصبَة16/04/1997أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ء30101278 صا ُز مة اً اظ ت ف ت متىوه ـصبَة02/02/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

س30101014 وصًت َل ت ث ـصبَة17/03/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ني30101239 س مي اي ورح سا ب ت ح ـصبَة20/07/1996أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ز30111202 ـٍز س اً ي ؾب ت حل ـصبَة26/07/1997أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

س30101468 ا سـَ و هب ت مح ـصبَة22/07/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ة30111182 و اندً ت رح ـصبَة28/01/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ل30101331 اد وا ؿ ت رح ـصبَة04/11/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

فذاح30111131 س اً س ؾب ت سـَ ـصبَة16/12/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

س30111229 واح س اً ت ؾبو ؾب ـصبَة04/01/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

عا سَامين30111251 ت ؾ ـصبَة08/09/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ة30101010 ت ؿال وردً ـصبَة14/02/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ًل سومِة30101503 ت ؿ ـصبَة30/01/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

مة30111072 اظ ًل ف ت ؿ ـصبَة31/08/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ٌلل30111324 ايس ن ت ك ـصبَة25/03/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

َمية30101500 ت حلبُب ح ـصبَة12/01/2000اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ىص30101269 وب ود ب ت َل ـصبَة20/01/1997اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ق30111323 صزا س اً ي ؾب سً ت مٌ ـصبَة02/03/2000أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

دسام30101145 ت مٌعور اب ـصبَة18/03/1995اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ت مَِود ؾخَلة30101438 ـصبَة16/03/1999اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب
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س30101380 ت ويم َل ـصبَة16/06/1998اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

سجية30111027 وسف ذ ت ً ـصبَة11/07/1993اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ًب30111138 ًل ًز وسف ؿ ت ً ـصبَة25/01/1996اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

مة30101535 اظ ف ف وس ت ً ـصبَة25/07/2000أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

س30101333 ًل رص َ و ؿ ن مح ـصبَة11/11/1997اٍ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ي30101073 وب زاكو ـصبَة10/03/1994اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

وىس30101004 ـصبَة23/12/1992ابات م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ء30111375 صاي يي زه ـصبَة12/11/2001ابد َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

اء30101346 ـصبَة09/01/1998ابرة وف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

سالم حفعة30101363 ـصبَة15/03/1998اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ال30101586 صا أ م ـصبَة12/09/2001اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ة نزنة30101395 ـصبَة11/08/1998ابك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

صمي30111164 ام م ـصبَة09/08/1996ابلم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

سة30111059 ري سـَ ـصبَة22/03/1994ابمل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

صة30111050 زوُ واد اً ـصبَة01/01/1994ابً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

س30101165 و رص َ ـصبَة01/07/1995ابم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ة30101452 و هبًو ـصبَة24/05/1999ابم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

س30101107 وا َل ـصبَة20/08/1994ابم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

اء30111216 ول رج ـصبَة08/10/1997ابم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

اء30101063 ين رج ـصبَة01/02/1994ابُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ـصبَة15/03/1997ابيه س ياء30101291 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

سي30101005 ِ ـصبَة01/01/1993ابي امل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

اث حمسن30111313 ـصبَة13/12/1999حب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

مة30101217 اظ ـصبَة25/04/1996حببويح ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

س30111297 ـصبَة26/08/1999حبصاوي َل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ء30111023 صاي ـصبَة23/06/1993حبفِغ زه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

اد30101034 ـصبَة10/09/1993حبَاوي هج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ًل30101083 ـصبَة21/04/1994خبرية ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

سا حٌان30111013 ـصبَة15/02/1993ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

وبيا30101077 سة ً ـصبَة30/03/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

اظية30101562 ؽ ف سً ـصبَة28/01/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

سجية30101432 و ذ صام ـصبَة13/02/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

س30101175 صك َل ـصبَة05/08/1995ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

صاكب ص اميء30101192 ـصبَة19/10/1995ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

س30101213 وش َل صه ـصبَة17/03/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

صهَم حس ياء30101046 ـصبَة01/12/1993ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

سجية30101080 صاي ذ ـصبَة13/04/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

اة30111191 ـصبَة10/04/1997بسام جن َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

س30101466 ـصبَة16/07/1999بضار سـَ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

رصي مسرية30101579 ـصبَة15/07/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ل30101172 صاي ـصبَة31/07/1995بعايح ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

سالم30111113 ساً ـصبَة01/09/1995بعاش ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

سان30101526 ح ي اإ ـصبَة17/05/2000بعم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

صمي30101271 ـصبَة20/01/1997بـُش م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

وب30101311 ـصبَة05/07/1997بلادي أ ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

وب30111234 سادي اً ـصبَة15/02/1998بل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ان30111066 مي اكر اإ ـصبَة02/07/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ـصبَة26/04/1998بىوش ًَىل30101369 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

وصـَب30111161 ـصبَة20/07/1996بالج ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ
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ء30101097 صا ُز مة اً اظ ـصبَة20/07/1994بالد ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

َحضار مََىة30101511 ـصبَة22/02/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

هل30111224 سالإ َريايت ؾب ـصبَة26/11/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ة30101060 ًص َـوفري م ـصبَة18/01/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

س س ياء30101214 َـَ ـصبَة21/03/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ِية30111076 َفلَِ ام ـصبَة14/11/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

م30111306 صا ه َىوري اإ ـصبَة27/10/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ن30101247 سا سين وج َم ـصبَة20/09/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

سٌلء30101576 َموس أ  ـصبَة07/06/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ص30111296 وث َِصادي ه ـصبَة20/08/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

مية30101551 ََِبة أ م ـصبَة02/12/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

َوش محزة30101256 ـصبَة24/11/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

َوط ص اميء30101572 ـصبَة02/04/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ال30111218 َخ ام ن اًض  ـصبَة01/11/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ـز30111347 زود ام اً ن امل ـصبَة28/10/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ص30101470 وث ن ابري ه ـصبَة05/08/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

لين30101282 س اً ي ؾب ََ ن ج ـصبَة23/02/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

وبية30111061 و ً ن دؾ ـصبَة03/04/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

وب30101272 ن صعو أ ً ـصبَة21/01/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ن ؾباس محزة30101079 ـصبَة09/04/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

زي سفِان30101104 ٍز ن ؾ ـصبَة15/08/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

سجية30101320 ًل ذ ن ؿ ـصبَة28/08/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

مة30101523 اظ و ف ن مع ـصبَة20/04/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

لفور30111219 س اً ن ًىبري ؾب ـصبَة03/11/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

صمي30111222 ـصبَة12/11/1997بيجار م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ان30101484 مي ة اإ ـصبَة07/11/1999بيحصون َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

سة30111086 سحٌلن سـَ ـصبَة06/02/1995بي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ة30101548 ُز و ى سراؾ ـصبَة19/10/2000بي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

سوش فذَحة30111174 ـصبَة11/11/1996بي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

سي ؾبري30111283 ـصبَة14/05/1999بًس َ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ء30101183 صا ُز مة اً اظ سي ف ـصبَة07/09/1995بًس َ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ب ؿََة30101390 ـصبَة03/08/1998بيعاً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ن30111175 ـصبَة11/11/1996بيـارش رضوا َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

َمية30111037 ـصبَة05/09/1993بيـزوز ح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ٍك30111272 ـصبَة23/02/1999بيـزي هنَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ن30101135 زل سة ق ـصبَة29/01/1995بيـىِ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ز30101012 ـٍز ساً ـصبَة03/03/1993بمنوىس ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

هنار هبَجة30101235 ـصبَة01/07/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ان30101531 ـصبَة19/06/2000بًِجة امي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

وابز فذَحة30101365 ـصبَة08/04/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

سو س ياء30101553 وح ـصبَة12/12/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ىس حِاة30111305 وح ـصبَة12/10/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

صحمي30101207 س اً اج ؾب ودج ـصبَة26/02/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ًب30111340 وراس ًز ـصبَة12/09/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ص30101134 وث وراس ه ـصبَة25/01/1995ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

دسام30101082 ب اب اإ ورح ـصبَة16/04/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

سة30101018 ي سـَ ِ ورح ـصبَة22/04/1993ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

َا30111128 ؽ ده ورو ـصبَة11/12/1995ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

امثن30101443 ـة ؾ ورو ـصبَة10/04/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب
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ب30101091 وروروا راق ـصبَة18/06/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

َـة30101364 ورايش رب ـصبَة05/04/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ائضة30111167 وزرار ؿ ـصبَة15/08/1996ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

وزروال ًَىل30111334 ـصبَة23/06/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ن30111356 زل وزرور ق ـصبَة27/12/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

مة30101412 اظ س ف وزً ـصبَة10/11/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

سٌلء30101513 وس بُبة أ  ـصبَة01/03/2000ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ٍك30101430 وس خة مجَ ـصبَة27/01/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

وسَِام سـاد30101103 ـصبَة10/08/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ي ص اميء30101599 وس َ ـصبَة16/02/2002ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

اٍزة30101101 وصلِف ف ـصبَة31/07/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

َعَف30111211 س اٌ وضاض ؾب ـصبَة21/09/1997ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ي ص اميء30101351 ًو وظ ـصبَة20/01/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

وظُضة حىمية30111368 ـصبَة16/06/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

س30111278 ة رص َ رسً وؾ ـصبَة01/04/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ضَة30111271 وكَول را ـصبَة20/02/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

سجية30101127 وفذَح ذ ـصبَة12/12/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

وس ص اميء30111372 وف ـصبَة19/08/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ان30101434 واكد امي ـصبَة21/02/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ة30101403 وزً وًباروض ف ـصبَة02/10/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ء30101589 صا ُز مة اً اظ صوف ف وحل ـصبَة25/10/2001ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

سٌلء30101361 ومََم ا ـصبَة26/02/1998ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ة30111269 وزً س ف سً ُو ـصبَة12/02/1999ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

صمي لكثوم30111057 ُو ـصبَة19/02/1994ب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

سٌلء30111378 وي أ  ـصبَة04/12/2001اتً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ور سىِية30101276 ـصبَة26/01/1997اتم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ًك هبَجة30101329 ٍص ـصبَة30/10/1997ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

س30101122 عم س اً ـصبَة15/11/1994حىين ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

احتة30101557 ـصبَة07/01/2001ثيىوت ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

وب30101285 ويت أ ً ـصبَة28/02/1997ث َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ويت ًبىن30111327 ـصبَة25/04/2000ث َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ُت ص اميء30111237 ورث ـصبَة15/03/1998ث َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

صمي30111264 س م وفِ ـصبَة26/12/1998ث َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

سجية30111132 ادل ذ ـصبَة26/12/1995ج َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ادل ص اميء30101429 ـصبَة24/01/1999ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

صمي30101234 اف م ـصبَة30/06/1996ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ني30101197 س ؽ اي ام ـصبَة12/12/1995ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ـصبَة26/07/1997جباري ًبىن30111203 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

سى30111284 ـصبَة20/05/1999جربان ُ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ص30101566 وث ـصبَة15/02/2001جرباين ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

سي حس ياء30111261 ـصبَة26/11/1998ج َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

سجية30101002 ـصبَة18/12/1992جصاف ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

وين حِاة30101324 صم ـصبَة26/09/1997ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ب30101036 صوى راب ـصبَة25/09/1993ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ـصبَة20/02/2000جـفصي ؾخَلة30101509 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ء30111177 صا ُز مة اً اظ ـصبَة01/12/1996جـفصي ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

صمي30111266 ي م ـصبَة08/01/1999جـ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

سر مسَحة30101142 ـصبَة01/03/1995جلَ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

َلة حس ياء30101501 ـصبَة20/01/2000ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب
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ِية30101398 ي أ م ََ ـصبَة30/08/1998ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

س30111003 ـصبَة01/01/1993جٌليل َل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

ـصبَة05/07/1994جٌاح ص اميء30111067 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

سجية30101405 ـصبَة06/10/1998جٌاد ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ص حٌان30111279 ُو ـصبَة13/04/1999ج َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ص سومِة30111053 ُو ـصبَة19/01/1994ج َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ري30101009 صة مس ُو ـصبَة09/01/1993ج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

ايض حس ياء30101114 ـصبَة25/09/1994ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

غ سارة30101147 اف ـصبَة04/04/1995ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ٍك30101454 ي هنَ امِ ـصبَة31/05/1999ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

سوى30111337 سادي ف ـصبَة18/07/2000ح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ال30101541 سوش أ م ـصبَة08/09/2000ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

مية30101341 ـصبَة27/12/1997حصصون أ م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ـصبَة02/11/1997حصيش ص اميء30101330 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ة30111206 ُز ـصبَة16/08/1997حصصُش ى َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ور حمفوظ30111197 ـصبَة20/05/1997حزه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ز30111012 ٍز ن ؾ ـصبَة10/02/1993حسن ازلٍ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

َود30111124 ين ذ ـصبَة16/11/1995حس  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ء30101407 صا ُز مة اً اظ ين ف ـصبَة15/10/1998حس  َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ِية30101522 ـصبَة13/04/2000حفيض ام َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ن فذَحة30111088 ـصبَة17/02/1995حفِغ ازلٍ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

لفور30111383 س اً ـصبَة27/03/2002حفِغ ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 020ظ

ي30101537 ِاد ساً ـصبَة19/08/2000حفِغ ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ص30111254 وث ـصبَة29/09/1998حفِغ ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ي ظاحل30101202 ـصبَة28/01/1996حل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ة30101044 ي اندً ـصبَة17/11/1993حىمي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

َمية30101474 ـصبَة13/09/1999حالق ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ـصبَة15/12/1999حالل حس ياء30111314 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

احتة30101416 ـصبَة10/12/1998حالم ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

س30101180 َوان ُي ـصبَة21/08/1995ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ي ُبة30101368 ََف ـصبَة20/04/1998ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ي حس ياء30111198 َمي ـصبَة10/07/1997ح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ـصبَة17/10/1998حٌلين محزة30101408 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

س30111056 زون َل ـصبَة12/02/1994مح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ِام30111342 ـصبَة17/09/2000محٌلت اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

صة30111236 س ُز ـصبَة02/03/1998محَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ء30111365 صا ُز مة اً اظ ي ف ـصبَة22/04/2001حٌف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ًب30101244 ـصبَة21/08/1996حٌوش ًز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

اد30101344 ـصبَة01/01/1998حٌُش هج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ٍك30101259 واض هبِ ـصبَة16/12/1996ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

وس ين س ياء30111141 ـصبَة27/01/1996ح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

س30101401 واح س اً سة ؾب ـصبَة23/09/1998حِ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ول30111257 باث ـصبَة14/10/1998حزييم اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ش ًَىل30111307 ـصبَة21/11/1999حٌِو َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ط حمسن30101112 اً ـصبَة16/09/1994ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ي هـمية30111350 اًف ـصبَة14/11/2000ذ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ف سِام30111249 ائ ـصبَة02/09/1998ذ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

س30101435 وش سـَ صب ـصبَة01/03/1999د َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

سى30101561 وش ه صب ـصبَة16/01/2001د َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

117/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة30111186 ُز وش ى صب ـصبَة20/03/1997د َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ن30111359 زل ـصبَة07/01/2001دزار ق َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

مية30111165 ـصبَة11/08/1996دضاين أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ـصبَة15/11/1996دعايب سىِية30111176 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ة30101245 سً سـ سلون اً ـصبَة08/09/1996ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

مي30111312 صاُ ي اب ََ ـصبَة13/12/1999ذ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ء30101413 صا ُز مة اً اظ ـصبَة11/11/1998مخَُش ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ور سىِية30101585 ـصبَة09/09/2001مخ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ـصبَة20/03/1999دِاري سىِية30101440 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ان30101418 ي امي ـصبَة19/12/1998دِاظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ء30111166 صا ُز مة اً اظ ـصبَة12/08/1996ذريي ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

اة30111299 ـصبَة14/09/1999دايم جن َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ف30101539 وس ٌلن ً ـصبَة01/09/2000دح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ن30101409 مي ظالح ازلٍ ـصبَة19/10/1998دح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ـصبَة01/04/1997دريك هـمية30111189 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ي ؿََة30101355 َ ـصبَة07/02/1998دً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

اة30101049 ـصبَة20/12/1993دواري جن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ة30101495 ورً يب ح ـصبَة24/12/1999ذُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

سة30101427 ني سـَ لصه ـصبَة18/01/1999ذو اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ِام30101108 ٌلن اً ـصبَة28/08/1994رح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ني30101273 س أ م ٌلين َل ـصبَة21/01/1997رح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ائضة30101372 ـصبَة05/05/1998رزوق ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ائضة30101458 ـصبَة21/06/1999رزوق ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

اء30101008 ـصبَة08/01/1993رص َق رج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

صمي30101286 ـصبَة01/03/1997راكين م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ويب جهص30111374 ـصبَة06/11/2001ره َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

سى30111373 اين ُ ـصبَة19/10/2001رحي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ـصبَة01/10/1999زايك س ياء30101476 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

الم30101464 ص أ ح ـصبَة04/07/1999زاُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ص حىمية30101544 ـصبَة22/09/2000زاُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ـصبَة10/08/1998زراد حس ياء30101394 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

وى30101041 ـصبَة08/11/1993زراد جن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

صمي30101069 ة م ـصبَة27/02/1994زرظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

سجية30101283 ان ذ ـصبَة24/02/1997زرك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ـصبَة16/11/1993زراكن مٌـمي30111045 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

اء30101400 ـصبَة20/09/1998زروف رج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ة30101045 صمي ي ه ـصبَة20/11/1993زمع َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

صمي30101119 ري م ـصبَة20/10/1994زؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

س30101001 ور َل ـصبَة17/12/1992زه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

اري ًبىن30101404 ـصبَة03/10/1998ُز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ٌلد30101431 ـصبَة01/02/1999زيه ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ٍك30101456 ري هنَ ـصبَة10/06/1999ُز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

سجية30101592 ن ذ ـصبَة20/11/2001زوٍ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

س30101072 خوين َل ـصبَة10/03/1994ًز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

س هللا30101170 ن ؾب ن ازلٍ ـصبَة16/07/1995ٍز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ًب ؾخاق30111096 ـصبَة23/03/1995ًز َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

زة30111110 ٍز ـصبَة19/08/1995سايه ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

مية30101397 ي ام ـصبَة15/08/1998سبِ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

سايس ص اميء30111288 ـصبَة22/06/1999س َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ
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سايس مٌري30101051 ـصبَة31/12/1993س َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ـصبَة16/11/1999زسادين ص اميء30101487 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ني30101437 ـصبَة04/03/1999زسيج أ م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ـصبَة01/05/1997زسزس حٌان30111192 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

مة30111332 اظ ـصبَة12/06/2000زسزس ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

مية30111158 يب أ م ـصبَة03/07/1996زسً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

دسام30101148 س اب ـصبَة16/04/1995سـ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

سوين مٌال30101196 ـصبَة17/11/1995سـ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ي30111277 سٌلؾَ ـصبَة28/03/1999سـفان اإ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ـصبَة20/02/1998سـَف حس ياء30101357 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

س30111073 ـصبَة24/09/1994سـَواد رص َ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

َـعار30101038 ـصبَة12/10/1993سفِان ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ـصبَة03/03/1994سلمي قيَة30111058 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ًب30101469 ـصبَة01/08/1999سالل ًز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ان30111303 مي ـصبَة10/10/1999سَمون اإ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ـصبَة05/11/1993سََب سِام30101040 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ض30101081 ـصبَة15/04/1994سَمي راي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ي30101177 ـصبَة15/08/1995س ياء هـياؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

وصـَب30101111 ـصبَة06/09/1994سِايم ب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ف30111259 ِادً ـصبَة14/11/1998سومِة اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

صمي30101059 ـصبَة11/01/1994سومِة ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ـصبَة17/11/1994صادي ٌرسى30101123 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ون أ س َة30101494 ـصبَة22/12/1999صاف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

سٌلء30101200 ري ا ـصبَة10/01/1996صان َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ي جهص30101417 ـصبَة18/12/1998صاخم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

س30111081 ـصبَة01/01/1995رشاف َل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ـباس30101255 ـصبَة21/11/1996رشدال اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ق30101070 صزا س اً ون ؾب ـصبَة01/03/1994رشؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ـصبَة16/02/1994رشيف حفعة30101068 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

س30101218 ـصبَة25/04/1996رشيق سـَ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

وب30101187 ـصبَة15/09/1995صعري اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ان30101296 ـصبَة12/04/1997صـيون امي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

سجية30101131 ـصبَة10/01/1995صـيون ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

اء30101317 ـصبَة10/08/1997صـيون رج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ـصبَة01/01/2000صـيون سىِية30101498 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ـصبَة08/08/1999صفاع ًبىن30101471 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ـصبَة13/07/1995صفِق مِية30101168 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ٌلل30101071 ـصبَة07/03/1994صىصي ن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ني30101567 س ـصبَة15/02/2001صىور اي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ء30101591 صا ُز مة اً اظ ـصبَة20/11/2001صًذوف ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ًب30111376 س ًز ـصبَة16/11/2001صَِ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ـصبَة01/06/1993صِري فذَحة30111022 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ـصبَة15/05/1998صويق ؾخَلة30101376 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

مة30111238 اظ ًل ف ـصبَة30/04/1998صًو َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ـصبَة01/05/1996ص َىري سىِية30111151 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ء30101529 صاي ص زه ـصبَة10/06/2000ظاب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ص هـمية30101163 ـصبَة23/06/1995ظاب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

س30111169 ـصبَة06/09/1996ظابري ُي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ص30101020 اج ـصبَة19/05/1993ظبار ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 001اب

119/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية30101212 ي ذ ـصبَة13/03/1996ظبح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ـصبَة25/09/1996ظبري حٌان30101250 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ًب30101225 سيق ًز ـصبَة13/05/1996ظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سة30101352 ي رص َ سمي ـصبَة20/01/1998ظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ء30111041 صا ُز مة اً اظ ـصبَة22/09/1993ظفعايف ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ـصبَة08/08/2001ظفعاوي ص اميء30111370 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

سوى30101149 ـصبَة25/04/1995ظَـان ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

اة30111316 ـصبَة01/01/2000ظواب جن َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ِة30101473 ضم رك ـصبَة12/09/1999مض َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

ىمي30101249 س احل ـصبَة22/09/1996مضري ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ـصبَة30/05/1994ضِصاين حسن30101089 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

صمي30101433 ؽ م اً ـصبَة19/02/1999ظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

صمي30101179 اُري م ـصبَة20/08/1995ظ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

ؽ ملَاء30111028 ائ ـصبَة11/07/1993ظ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

سجية30101074 ـصبَة12/03/1994ظِص ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ـصبَة28/03/1997ظَبان هـمية30101295 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

وٌك30101489 ص د اف ـصبَة29/11/1999ػ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ن30101488 زل ارف ق ـصبَة17/11/1999ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

َؽ30101399 ف رب اظ ـصبَة05/09/1998ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ف مََىة30101126 اظ ـصبَة03/12/1994ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

َبة30101215 ف ُو اظ ـصبَة08/04/1996ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ء30101191 صا ـصبَة16/10/1995ؾباد ُز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ص30111213 وث ـصبَة27/09/1997ؾبادي ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ن30111348 ـصبَة06/11/2000ؾبايس رضوا َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ال30111199 ق أ م س احل ـصبَة13/07/1997ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

اكل أ رشف30111170 سامل ـصبَة16/09/1996ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ة30101243 صمي سو ه ـصبَة12/08/1996ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

وب30101386 سوين أ ً ـصبَة14/07/1998ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

ء30111062 صا ُز مة اً اظ س ف ـصبَة07/04/1994ؾبَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

س ًعَفة30111127 ـصبَة21/11/1995ؾبَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ة30111315 ي مميوه ـصبَة28/12/1999ؾبَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ل30101210 وا سة ه ـصبَة28/02/1996ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

سة30101335 سيل ذ ـصبَة25/11/1997ؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ري30111159 صابن ُز ـصبَة03/07/1996ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ال30101362 صصاين أ م ـصبَة04/03/1998ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ن30111355 زل ة ق صظاًو ـصبَة08/12/2000ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

َبة30101062 اوي ُو صف ـصبَة30/01/1994ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

لَر30101467 س امل صوى ؾب ـصبَة21/07/1999ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

زل30111147 ا زوزي ذ ـصبَة09/04/1996ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

وٌك30111311 ز د ٍز ـصبَة12/12/1999ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

وٌك30101506 سال د ـصبَة13/02/2000ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

سال ظارة30111154 ـصبَة21/05/1996ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ء30111341 صا ُز مة اً اظ ساوي ف ـصبَة17/09/2000ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

اظية30101486 سويل ف ـصبَة11/11/1999ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ضايف30101031 س اً ضُبة ؾب ـصبَة06/09/1993ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

سجية30111232 ي ذ ع ـصبَة02/02/1998ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ن30111243 سا فاف وج ـصبَة26/07/1998ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

صة30111117 فو ُز ـصبَة13/09/1995ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ٍك30101569 ى هنَ ف ـصبَة07/03/2001ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب
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ًب30111179 فِف ًز ـصبَة26/12/1996ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

30111135ٍ س الإل فِف ؾب ـصبَة10/01/1996ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ىصود سِام30101575 ـصبَة27/05/2001ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

س30101042 وش َل ـصبَة13/11/1993ؿالً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ى30111381 ـصبَة01/01/2002ؿالوي سَم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 020ظ

ال30111144 صان ام ـصبَة01/03/1996مع َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

صاين بَان30111108 ـصبَة29/06/1995مع َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ٌلد30111253 س ؾ ـصبَة19/09/1998ؾيَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

واد أ س َة30111123 ـصبَة08/11/1995ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

س30101099 واش َل ـصبَة24/07/1994ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ـصبَة10/06/1999ؾَاش مسرية30101457 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

اد30101280 ي هج امن ـصبَة09/02/1997ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

س30101502 اويل ُي ـصبَة29/01/2000ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

س30111026 ب أ مح ًص ـصبَة28/06/1993ق َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

َمية30111068 ي ح احت ـصبَة10/07/1994ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ة30111009 ي اندً احت ـصبَة28/01/1993ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

ة30101453 س اندً اٌر ـصبَة26/05/1999ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ٍك حِاة30111205 اس ـصبَة13/08/1997ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ىمي30101128 س احل ي ؾب اض ـصبَة14/12/1994ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

لِب30101302 مة اؾ اظ ـصبَة10/05/1997ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ة محزة30101421 اه ـصبَة07/01/1999ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

س30111338 ا َل اُ ـصبَة05/08/2000ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

امه ًبىن30111377 ـصبَة29/11/2001ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ي سىِية30111180 ـصبَة08/01/1997فذح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ـصبَة06/09/1999فذوي سىِية30101472 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

مية30111320 ـصبَة13/02/2000فذَح أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

صمي30111015 ـصبَة23/02/1993فصاج م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

مة30101221 اظ ان ف صح ـصبَة28/04/1996ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

سى30101162 ان ُ صح ـصبَة23/06/1995ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 009اب

صيخ ًَىل30111079 ـصبَة10/12/1994ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ار حسام30101160 ـصبَة17/06/1995مف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ـصبَة18/07/1997فِمي مِية30101313 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

سجية30111209 ؤادي ذ ـصبَة20/09/1997ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

ة ٌرسا30101150 وظ ـصبَة07/05/1995ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

سجية30101277 ي ذ امس ـصبَة27/01/1997ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ف جنَة30101301 اظ ـصبَة30/04/1997ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ن برشى30101303 اظ ـصبَة25/05/1997ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

مة30111201 اظ سو ف ـصبَة25/07/1997ك َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

س هللا30111002 اس ؾب صظ ـصبَة22/12/1992ك َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 001ظ

صمي30101219 يش م ٌص ـصبَة26/04/1996ك َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

ني30111163 ـصبَة30/07/1996كزدار أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ة30111150 ور اوي ه زظ ـصبَة28/04/1996ك َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ى30111105 ـصبَة22/05/1995كالل مععف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ة30101371 اًر ـصبَة04/05/1998كٌار م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ة30101093 صمي ـصبَة06/07/1994اكيه ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

سان30101439 سي اح ـصبَة20/03/1999ن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ء30111273 صا ُز مة اً اظ ي ف صدق ـصبَة02/03/1999ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ٍك30111184 َ صزايب دً ـصبَة05/03/1997ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

صوم سىِية30101564 ـصبَة09/02/2001ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب
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صويم حٌان30101516 ـصبَة27/03/2000ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ىمي30101383 س احل صايين ؾب ـصبَة26/06/1998ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

اب30111162 ُو س اً صات ؾب ٍص ـصبَة26/07/1996ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

صان حٌان30101257 ٍص ـصبَة26/11/1996ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

صمي حِاة30111070 ـصبَة28/08/1994ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

سة30111248 صمي رص َ ـصبَة24/08/1998ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

صمي ص اميء30101319 ـصبَة19/08/1997ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ين حس ياء30111139 ًص ـصبَة26/01/1996ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

ـصبَة30/12/1993وضاف سىِية30101050 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

ال30111267 سور أ م ـصبَة22/01/1999ني َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ص30111292 وح ـصبَة14/07/1999نيَوي ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ان س ياء30111111 وج ـصبَة19/08/1995ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ِية30101267 ري ام وزم ـصبَة15/01/1997ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

س30111215 خاوي َل ـصبَة29/09/1997لن َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

سٌلء30111178 ني ا ـصبَة20/12/1996ًبي َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ـصبَة03/12/1997ًبَغ حس ياء30111225 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ًب30101568 ـصبَة22/02/2001حلىمي ًز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 029اب

ري30111226 ـصبَة10/12/1997حلَو ُز َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ودي سىِية30101518 ـصبَة28/03/2000ذل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ىصمي30101328 س اً سيك ؾب ًو ـصبَة18/10/1997حل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

اة30101379 رض جن ـصبَة30/05/1998خل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ة30101492 صمي ص ه ـصبَة11/12/1999زلٍ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ص رضا30111239 زؾ ـصبَة01/05/1998ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ـصبَة24/09/1997ًضِب سىِية30111212 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 011ظ

سجية30101358 ـصبَة20/02/1998ًعفص ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ي ص اميء30101499 ـصبَة07/01/2000ًعَف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ء30111282 صا ُز مة اً اظ ش ف ـصبَة07/05/1999ًـصاٌ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

مية30111085 ـصبَة01/02/1995ًـصي أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ـصبَة28/03/1997ًـضري قَثة30101293 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ىبرية30101198 ـصبَة20/12/1995ًـلريي اً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ل30111252 اد سي ؿ ـصبَة17/09/1998ًـىِ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ِية30101377 ـصبَة21/05/1998ًـٌلري ام َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ح30101027 ـصبَة27/08/1993ًـمرية فصا َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

مة30111080 اظ ـصبَة22/12/1994ًلٌليم ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ي ص اميء30101423 ـصبَة10/01/1999ًفصجي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ء30101105 صا ُز مة اً اظ سمي ف ـصبَة16/08/1994ًل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

ة30101253 سام ـصبَة30/10/1996ًلصع أ  َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ة30111353 ـصبَة28/11/2000ًلَش رمح َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ٌلل30101288 ـصبَة05/03/1997ًمكوح ن َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

سٌلء30111118 ـصبَة20/09/1995ًىٌزي أ  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

َمية30101583 ـصبَة13/08/2001ًىٌزيي ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ة30101482 ور صزي ه ـصبَة19/10/1999حمل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

سٌلء30111240 ـصبَة05/05/1998ملسمك أ  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

سٌلء30111129 ـصبَة15/12/1995ملـادر أ  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

اء30111156 ـصبَة20/06/1996ملـفص وف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ـصبَة28/07/1993ملـمل مسرية30111031 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

ة30101384 ـصبَة01/07/1998ملـزيي اندً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 020اب

س30111317 واح س اً ـصبَة05/01/2000ملالس ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

ِية30101534 ًل أ م سً ـصبَة14/07/2000ًِ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب
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ة30101236 ور ـصبَة07/07/1996ًَِوس ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

س30101508 يس ُي وو ـصبَة14/02/2000ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

سوي حس ياء30101448 اج ـصبَة14/05/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

سوي سومِة30101449 اج ـصبَة14/05/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

س30101326 ازوز َل ـصبَة06/10/1997م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

خعار30101420 اين اه ـصبَة02/01/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ص سِام30111241 اُ ـصبَة20/07/1998م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ـصبَة07/09/2000مبضور حس ياء30101540 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 027اب

ـصبَة11/10/1997مزتيك رضا30101327 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

ِام30101323 ً ـصبَة24/09/1997مذلال اإ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

س مسرية30101263 اُ ـصبَة27/12/1996جم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

ن30101237 ة رضوا ـصبَة08/07/1996جم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

ة30111294 صمي ي ه ـصبَة24/07/1999ٍل َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ز30101581 ـٍز س اً ـصبَة07/08/2001حمبوب ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

س30101306 ـصبَة19/06/1997حمجويب رص َ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ـصبَة14/12/1993حمجويب ًعَفة30111048 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ىش فذَحة30101136 ـصبَة01/02/1995حم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

ن30101316 زل ـصبَة02/08/1997حمفوظ ق َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

سي ص اميء30101370 ـصبَة01/05/1998َل َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

زة30101419 ٍز ـصبَة26/12/1998خمَوق ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ب سارة30101090 سه ـصبَة14/06/1994م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

سٌلء30101199 وب أ  سه ـصبَة24/12/1995م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

دسام30101491 س اب سً ـصبَة30/11/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

صزاق ُضام30101184 ـصبَة08/09/1995م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

رية30101598 َوي ُز صزه ـصبَة06/02/2002م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

سجية30101024 صيض ذ ـصبَة10/07/1993م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

وز سِام30101284 صم ـصبَة24/02/1997م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ون سىِية30101205 صه ـصبَة13/02/1996م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 011اب

س ورسًية30101193 ًص ـصبَة05/11/1995م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

صمي معَب30101478 ـصبَة15/10/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

زاين ص اميء30111125 ـصبَة17/11/1995م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 007ظ

مي30101461 صاُ ـصبَة01/07/1999مس خجَب اب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

رية30111235 ـصبَة17/02/1998مس خور ُز َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ص30111270 وث ـصبَة12/02/1999مس خور ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

زل30101124 ا ـصبَة21/11/1994مساكين ذ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

س30101061 ـصبَة25/01/1994مضُت سـَ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ى30101252 سق مععف ـصبَة15/10/1996مع َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

َمية30101490 ـصبَة30/11/1999معاش ح َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب

ًب30111069 ـصبَة14/07/1994مـزوز ًز َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

مية30101350 ـصبَة19/01/1998مـعاوي ام َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

ص30101510 ـصبَة22/02/2000مـعال مع َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

س30111116 واح س اً ـصبَة07/09/1995مـعالوي ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

ي ؾخَلة30101087 ـصبَة26/05/1994مـم َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ىصمي30101425 س اً ـصبَة15/01/1999مفحول ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 022اب

ِية30111330 ـصبَة31/05/2000مفَح أ م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 017ظ

ان30111362 مي ـصبَة22/03/2001مىصم اإ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

صمي30111265 الكيت م ـصبَة28/12/1998م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ون فصدوس30111230 ـصبَة12/01/1998مَى َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 012ظ

ة30101332 صمي ـصبَة07/11/1997مَويك ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب
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صمي30111093 ـصبَة12/03/1995مَويك م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ني30101048 ـصبَة14/12/1993مَول ٌس َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

صمي30101373 ـصبَة09/05/1998مَون م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 019اب

ة30101076 ًص ـصبَة24/03/1994مٌاوي م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 004اب

ـصبَة03/07/1999مٌخعري فذَحة30101462 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

امثن30111083 ـصبَة06/01/1995مٌَاين ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ن30111064 زل ـصبَة10/06/1994مٌري ق َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

وسف30111363 ـصبَة25/03/2001مٌري ً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

ويل جهص30111298 اً ـصبَة09/09/1999هم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 015ظ

ـصبَة07/08/1996همري محزة30101242 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

وايق حلسن30101248 ـصبَة21/09/1996م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 013اب

ز30101442 ودو فريو ـصبَة01/04/1999م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

وروش حفعة30101593 ـصبَة02/12/2001م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 030اب

ى30111181 وساوي حض ـصبَة19/01/1997م َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ائضة30101298 ب ؿ اً وظ ـصبَة14/04/1997م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

وع سومِة30101084 وً ـصبَة18/05/1994م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 005اب

ن30101315 زل وع ق وه ـصبَة01/08/1997م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

سهللا30101120 ـصبَة07/11/1994مُسوض ؾب َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 006اب

سٌلء30111043 ـصبَة30/09/1993اندر أ  َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

ء30101550 صا ُز مة اً اظ ـصبَة28/11/2000انرص ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

مة30111071 اظ ؽ ف ـصبَة29/08/1994انف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 004ظ

ة30111304 وس اندً ـصبَة10/10/1999انم َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 016ظ

سٌلء30111021 ي أ  ـصبَة16/05/1993حنَ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

سٌلء30111087 وسف ا سً ـصبَة13/02/1995ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ني30101555 زاىل أ م ـصبَة27/12/2000ى َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

وري سارة30111168 ـصبَة21/08/1996وساب َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 009ظ

ة30101446 ورً ـصبَة01/05/1999وضاوي ز َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

زة30111103 ٍز رصاوي ؾ ـصبَة12/05/1995ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 006ظ

صمي30111024 رصي م ـصبَة24/06/1993ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 002ظ

َمية30101151 عري ح ـصبَة12/05/1995ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ضريي ًَىل30101304 ـصبَة30/05/1997ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

صمي30101459 ـصبَة22/06/1999هـمي م َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 023اب

ة30101477 س اندً فِ ـصبَة02/10/1999ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

لين30101310 س اً لاش ؾب ـصبَة01/07/1997ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 016اب

ًب30101186 فذح ًز وراً ـصبَة10/09/1995ه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

ا30111060 اج ورة ج ـصبَة01/04/1994ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 003ظ

عام30101025 ى ؾ ع ـصبَة08/08/1993هُت ؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ادي حسًِة30111379 ـصبَة08/12/2001ُ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 019ظ

اري ًعَفة30111145 ـصبَة23/03/1996ُ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 008ظ

ي هـمية30101519 امش ـصبَة05/04/2000ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 026اب

ي مسَحة30101152 اً ـصبَة14/05/1995ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

ل30111250 وا ـصبَة06/09/1998ُجًل ه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 013ظ

ن30111382 اح ني ف صمش ـصبَة05/02/2002ُ َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 020ظ

س30101140 وزي َل صم ـصبَة15/02/1995ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 007اب

وش حِاة30101032 صم ـصبَة08/09/1993ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ي30111183 بـَج ـصبَة14/02/1997ُضام اً َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 010ظ

ـصبَة05/01/2001ُض ميو ًبىن30111358 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 018ظ

ضَيب حفِؼة30101349 ـصبَة18/01/1998ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

س30101497 ي َل َِ ـصبَة01/01/2000ُ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 025اب
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مة30101292 اظ صاب ف ـصبَة28/03/1997واؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 015اب

ى30101230 سوين حض ـصبَة07/06/1996وج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 012اب

مة30111276 اظ ـصبَة16/03/1999ودود ف َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 014ظ

ـصبَة30/01/1995وراد مٌري30111084 َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

ـصبَة22/12/1997وزاز محزة30101340 َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 017اب

وب30101343 ساين أ ً ـصبَة01/01/1998وسـ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 018اب

مة30101053 اظ ـصبَة01/01/1994وسَََو ف َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

اء30101463 ـصبَة03/07/1999وصن رج َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 024اب

س30101144 ز َل ٍز ـصبَة07/03/1995وؾ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 008اب

وب30101057 ُس أ ً ـصبَة06/01/1994وؿ َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 003اب

سوى30111092 صايت ف ـصبَة12/03/1995ؤه َلة اً يناٌ ي احلس  داحل ن زاي ارق اب 005ظ

صمي30101410 صمي م ـصبَة02/11/1998وه َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 021اب

ايب حس ياء30101552 ـصبَة08/12/2000ُو َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 028اب

ني30101037 س يب احل ـصبَة04/10/1993ُو َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 002اب

ني سفِان30101182 س ـصبَة01/09/1995اي َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 010اب

لاري مٌار30101264 ي امل وسف ـصبَة01/01/1997ً َلة اً يناٌ ي احلس  ن ا ًَِمثاحل 014اب

31151028KAOUTAR فصوس َة06/02/1994ًـىويب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مة31151013 اظ اين ف فصوس َة22/07/1993اجب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ال31151148 ي أ  م صجي فصوس َة09/08/1998أ ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ية31151018 لار ًز فصوس َة15/09/1993أ ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وى31151212 ن ؿبس جن فصوس َة22/05/2000اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء31151257 ب ا واج و احل فصوس َة11/06/2001اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ى31151131 فالح مععف واً فصوس َة10/12/1997أ ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س31151165 َت او واً فصوس َة18/05/1999اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ازل مـاد31151026 وذ فصوس َة01/01/1994اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سة31151017 اكل رص َ وم فصوس َة02/09/1993اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س31151106 اكل َل وم فصوس َة14/01/1997أ ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َوض حٌان31151076 فصوس َة03/12/1995اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ف31151170 وس ة ً ربن فصوس َة09/06/1999اث َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة31151036 ًص ساد م ِ فصوس َة10/04/1994اج َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س ُبة31151154 فصوس َة14/01/1999اد سـَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي31151033 وا ه فصوس َة28/02/1994ادمع َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اء31151149 وض وف دجم فصوس َة30/10/1998اإ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني ًعَفة31151234 س فصوس َة01/01/2001ادٌ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ى31151210 فصوس َة12/05/2000أ راق سَم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ُيش هبَجة31151187 فصوس َة20/10/1999ارم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فصوس َة14/11/1996ازروال حسن31151101 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة31151067 فصوس َة02/08/1995اص بان اندً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مي31151080 صاُ ف ب فصوس َة29/12/1995ارشً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مة31151107 اظ يُبة ف فصوس َة19/02/1997اؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ٍك31151275 ية سَِ ًو فصوس َة17/01/2002اؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ى31151023 اري سَم فصوس َة22/10/1993اك َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اب31151042 صاح رح فصوس َة12/06/1994أ ف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صحمي31151094 س اً ضريي ؾب فصوس َة03/07/1996او َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ٍك31151267 يااكي هنَ فصوس َة12/10/2001ان َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صش سىِية31151146 فصوس َة31/07/1998الاح َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ان31151168 مي ايم اإ فصوس َة01/06/1999ال م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة31151264 اًر ؽ م سً ب فصوس َة08/09/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ربيج حس ياء31151007 فصوس َة16/03/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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برصي ص اميء31151089 فصوس َة10/05/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى31151114 بَلَيت سَم فصوس َة15/07/1997اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

بيُين ُياء31151205 فصوس َة19/03/2000اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني31151020 سوري ام بَ فصوس َة30/09/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص31151084 وث بَيض ه فصوس َة14/03/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي31151177 خاٌس م فصوس َة06/08/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك31151029 يس هنَ خوو فصوس َة07/02/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي ُضام31151115 ام فصوس َة20/07/1997احل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ياين س ياء31151201 فصوس َة25/02/2000احلس  َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َان ٌرسى31151217 فصوس َة05/08/2000احلس  َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سي31151138 ِ فاري امل فصوس َة21/04/1998احل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة سارة31151081 ودً فصوس َة02/01/1996اذل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى31151272 ول سَم فصوس َة14/12/2001احل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء31151241 صا ُز مة اً اظ عاب ف فصوس َة02/02/2001اخل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة31151128 اظ َار ف فصوس َة07/10/1997اخل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى31151193 ي سَم فصوس َة04/01/2000ازلرؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فصوس َة22/02/1993ازلروايش مسرية31151006 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك31151120 يس هنَ فصوس َة19/08/1997ازلٌر َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة31151096 اظ سي ف ص صا فصوس َة03/09/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صزيق فذَحة31151037 فصوس َة13/04/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي مسَة31151015 صمس فصوس َة03/08/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سي جهص31151271 صص َ فصوس َة09/12/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي31151051 صفـاوي م فصوس َة28/09/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س جهص31151209 َ ُز فصوس َة11/05/2000اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء31151034 زايين ا فصوس َة01/03/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب31151252 ساحي ًز فصوس َة04/05/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صم31151174 ضاديل ا ه فصوس َة15/07/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك31151262 رشاكوي مجَ فصوس َة27/08/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وٌك31151207 ضوايف د فصوس َة27/04/2000اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِة31151119 عادق رك فصوس َة13/08/1997اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وٌك31151274 عبار د فصوس َة15/01/2002اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

خجاين31151055 ي اً ل سً ع فصوس َة15/02/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ى31151160 عاليل سَم فصوس َة12/04/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وسف31151035 ـارف ً فصوس َة08/04/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س31151065 ـزوزي َل فصوس َة08/06/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

الم31151061 ـرسي اح فصوس َة18/03/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ـسَوي حفعة31151124 فصوس َة19/09/1997اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ـمصي ٌرسى31151111 فصوس َة01/05/1997اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي31151069 ـويف م فصوس َة21/08/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وى31151085 لازي جن فصوس َة25/03/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

فار حس ياء31151050 فصوس َة19/09/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

فذحاين سَوى31151250 فصوس َة30/04/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ي ظفاء31151044 فذح فصوس َة26/06/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س31151093 فعيايس َل فصوس َة29/06/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

فالوي س ياء31151254 فصوس َة21/05/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

فَس ص اميء31151072 فصوس َة12/09/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء31151010 صا ُز مة اً اظ اكرح ف فصوس َة04/04/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

دسام31151022 ىصدودي اب فصوس َة20/10/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

امثن31151153 ىصواين ؾ فصوس َة10/01/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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مي31151248 ىوري ر فصوس َة22/04/2001اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص31151046 اج ىوط ُ فصوس َة15/08/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ِية31151243 ني ام س فصوس َة08/03/2001احمل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َط ٌرسى31151229 فصوس َة25/10/2000اخمل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س31151073 وو عمودي ً فصوس َة20/09/1995امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب31151048 ـزوزي ًز فصوس َة08/09/1994امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىذاوي محزة31151211 فصوس َة20/05/2000امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِة31151087 ىيس رك فصوس َة04/04/1996امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي31151247 رص م يخ فصوس َة08/04/2001امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن ظفِة31151192 وادٍ فصوس َة13/12/1999امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية31151191 وخ ذ فصوس َة20/11/1999امل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًيش سِام31151183 فصوس َة28/08/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك31151218 ي هنَ ِضم فصوس َة12/08/2000اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َلو مٌال31151003 واز فصوس َة01/01/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سي ص اميء31151130 واًر فصوس َة15/11/1997اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًل31151059 وايل ؿ فصوس َة26/02/1995اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س31151139 ي أ مح وحض فصوس َة28/04/1998اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء31151052 صا ُز مة اً اظ س ف ًو فصوس َة02/11/1994اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىصمي31151147 س اً ي ؾب َوسف فصوس َة02/08/1998اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مة31151001 اظ اكل ف فصوس َة14/12/1992اجم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وىن31151098 ي م ًز فصوس َة14/09/1996أ م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ضَة31151122 ني را فصوس َة05/09/1997أ م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص31151099 اج ٍك ُ اً فصوس َة07/10/1996احن َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي31151071 ش سَم صمي فصوس َة08/09/1995اُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية31151133 ـَايش ام ت اً فصوس َة10/01/1998اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى31151113 ًل مععف ت ابؿ فصوس َة30/05/1997أ ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سهللا31151078 صحٌلن ؾب ساً ت ؾب فصوس َة16/12/1995أ ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ىصمي31151186 ساً سي ؾب ت ؿ فصوس َة14/10/1999اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س31151016 ت ؾَاش ُي فصوس َة06/08/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية31151090 ت ًـضري ذ فصوس َة18/05/1996اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ائضة31151024 ت ٌضو ؿ فصوس َة15/12/1993اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ني31151038 س بارن اي خي فصوس َة10/05/1994اإ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وب بياي31151004 فصوس َة21/01/1993أ ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي31151232 ضو م فصوس َة25/11/2000ابٌر َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َمية31151270 صصة ح فصوس َة11/11/2001ابحل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

امثن31151239 فصوس َة31/01/2001حبصي ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سٌلء31151144 سوي أ  فصوس َة29/07/1998ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مية31151103 صيج أ م فصوس َة28/11/1996ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سى31151259 فصوس َة16/06/2001بسعوي ُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وسف31151053 فصوس َة04/12/1994بض َخ ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ان31151245 ني امي َـَي فصوس َة19/03/2001ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

امثن31151104 َـَوج ؾ فصوس َة01/01/1997ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

امثن31151185 َلَيت ؾ فصوس َة05/10/1999ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان31151228 مي َفلَِ اإ فصوس َة25/10/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سٌلء31151200 َلامس ا فصوس َة20/02/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سة31151184 اج ة م َاكه فصوس َة20/09/1999ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س هللا حفعة31151197 ن ؾب فصوس َة26/01/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صمي31151141 فصوس َة20/05/1998بياين م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ائضة31151031 فصوس َة23/02/1994بًبوز ؿ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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صمي31151097 فصوس َة07/09/1996بًذومِة م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ٍك31151123 فصوس َة16/09/1997بيجَون هنَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص31151227 وث فصوس َة21/10/2000بيحفوا ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ان31151235 ًب امي فصوس َة13/01/2001بزًن َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وسف31151058 س ً فصوس َة21/02/1995بًسـَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية31151175 ب ام فصوس َة23/07/1999بًضاً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

فصوس َة07/10/2000بًضو وس مية31151224 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س ظفاء31151206 فصوس َة17/04/2000بيـبَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وصـَب31151105 فصوس َة04/01/1997بيـزوز ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مية31151143 َوان ام فصوس َة20/06/1998هب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سى31151109 َوان ُ فصوس َة16/03/1997هب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ارق31151095 َويل ظ فصوس َة03/07/1996هب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء31151230 ة ا ومي ود فصوس َة27/10/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مي حلسن31151005 ودح فصوس َة09/02/1993ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص31151196 اج َة ُ ورق فصوس َة22/01/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سي31151011 ـة ؿ ورو فصوس َة20/05/1993ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي31151049 س م وزً فصوس َة10/09/1994ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وسامل سـاد31151047 فصوس َة04/09/1994ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اء31151056 وصبيت وف فصوس َة17/02/1995ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية31151221 وصـار أ م فصوس َة16/09/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ى31151237 ونثري سَم فصوس َة28/01/2001ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب31151251 وًباز ًز فصوس َة01/05/2001ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سٌلء31151222 وٍىضاض ا فصوس َة21/09/2000ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ساين مٌال31151244 فصوس َة11/03/2001بَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

فصوس َة20/10/2000بَال ظفاء31151226 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س31151142 صـوت َل فصوس َة01/06/1998ات َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َمية31151213 ور ح فصوس َة01/07/2000اتم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َـة31151129 فصوس َة12/10/1997ثَو رب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء31151025 صا ُز مة اً اظ فصوس َة15/12/1993جٌايت ف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية31151180 فصوس َة22/08/1999جٌاح أ م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة31151063 اج فصوس َة26/03/1995هجبايل م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وداري قَثة31151268 فصوس َة14/10/2001ج َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب31151009 ين ًز فصوس َة02/04/1993حس  َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة31151273  ً فصوس َة10/01/2002حفيض أ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

زة31151108 ٍز فصوس َة08/03/1997حِان ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

فصوس َة14/08/1995حِعان ٌرسى31151068 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة31151265 ورً ي ح ََ فصوس َة04/10/2001ذ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية31151194 ش ذ ٌص فصوس َة11/01/2000مخ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

دسام31151064 ًل اب وي ؿ فصوس َة06/05/1995د َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء31151158 صا ُز مة اً اظ ة ف فصوس َة22/02/1999راحب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س31151189 فصوس َة31/10/1999راخس َل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فصوس َة27/03/1998رايق حس ياء31151136 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صايج سىِية31151027 فصوس َة16/01/1994رج َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صايج ص اميء31151278 فصوس َة13/03/2002رج َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

فصوس َة12/08/1999رداد ٌرسى31151178 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ق31151214 رشا فصوس َة01/07/2000رصوق اإ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ٍك31151236 س هنَ فصوس َة27/01/2001رص َ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ودي أ س َة31151203 فصوس َة16/03/2000رمص َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س31151240 فصوس َة02/02/2001زرويق أ ان َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ٍك31151086 فصوس َة01/04/1996س خار هنَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

فصوس َة26/11/1995س خار ٌرسى31151075 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

فاف31151182 فصوس َة28/08/1999خسسوخ ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َعَف31151162 س اٌ ي ؾب فصوس َة23/04/1999زساؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًب31151263 فصوس َة28/08/2001سـاد ًز َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سان سِام31151032 فصوس َة26/02/1994سـ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اء31151199 ساوي دؿ فصوس َة31/01/2000سـ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى31151102 كل سَم فصوس َة27/11/1996س َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

فصوس َة18/04/1998سَوك فذَحة31151137 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ا31151112 س ِ فصوس َة20/05/1997مسرية ابح َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

فصوس َة02/06/2001س ياح بسمة31151255 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي31151110 فصوس َة01/04/1997سًذايس م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

فصوس َة28/09/2000س ين بسمة31151223 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

فصوس َة19/02/1995سٌِلين سفِان31151057 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ًب31151195 ن ًز فصوس َة19/01/2000س َف ازلٍ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

و ص اميء31151242 فصوس َة06/02/2001صاب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مية31151127 ي أ م فصوس َة30/09/1997رشظ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة31151083 فصوس َة06/03/1996رشف اندً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ق31151176 فصوس َة26/07/1999صـوب ارشا َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

فصوس َة06/11/2000صىصي سىِية31151231 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني31151277 فصوس َة31/01/2002صويق ايمس َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

فصوس َة06/07/1999ظواب وس مية31151173 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ى31151060 فصوس َة12/03/1995ضـَف سَم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية31151132 فصوس َة04/01/1998ضين ام َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ال31151198 صار أ م فصوس َة30/01/2000ظ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فصوس َة13/10/2000ظـوش حس ياء31151225 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وص ىت31151167 فصوس َة25/05/1999ظَويب ب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص31151181 وث ف ه اظ فصوس َة27/08/1999ؿ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س31151077 س سـ فصوس َة06/12/1995ؾبَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وين سارة31151002 صج فصوس َة29/12/1992ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان31151054 مي ٍك اإ فصوس َة21/01/1995ؾس َ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سى31151082 فصوس َة06/02/1996معباري ُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ور سِام31151039 فصوس َة17/05/1994مع َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س31151070 س او فصوس َة07/09/1995ؾيَ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية31151238 ي أ م فِ فصوس َة29/01/2001ق َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ساوي ًبىن31151157 فصوس َة13/02/1999قي َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

زة31151040 ٍز فصوس َة28/05/1994قَور ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة31151134 ايك اندً فصوس َة17/01/1998ف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ؽ31151092 فصوس َة01/06/1996فذاح ودً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء31151246 صا ُز مة اً اظ فصوس َة04/04/2001فذح هللا ف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مية31151079 صوال ام فصوس َة27/12/1995ف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س31151091 ي هللا اان فصوس َة30/05/1996فض َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة31151163 ور فصوس َة26/04/1999فلري ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ني31151008 س فصوس َة24/03/1993فٌان اي َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص31151159 اج فصوس َة06/04/1999فٌخاس ُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ص31151021 وث فصوس َة16/10/1993فِري ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

عٌلء31151188 امس ؾ فصوس َة28/10/1999ك َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك31151190 فصوس َة12/11/1999كجوط هبِ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ضَة31151151 ساش را فصوس َة11/11/1998ك َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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ل31151156 وا فصوس َة18/01/1999كاليت ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ء31151030 صا ُز مة اً اظ صانن ف فصوس َة10/02/1994ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سى31151172 ش ُ ٌص فصوس َة19/06/1999ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي جهص31151208 صمي فصوس َة10/05/2000ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س31151014 فصوس َة27/07/1993نًسوس َل َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

فصوس َة11/05/1998هَعصة أ س َة31151140 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

رية31151152 فصوس َة30/12/1998حلصش ُز َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

فصوس َة02/06/1999ًضِب ص اميء31151169 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًب31151066 ي ًز فصوس َة14/06/1995ًعف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي ظفاء31151258 فصوس َة12/06/2001ًعَف َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ثسام31151233 فصوس َة13/12/2000ًـالوي اب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ي ًبىن31151045 فصوس َة11/07/1994ًىح َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َمية31151171 ش ح فصوس َة15/06/1999ًىصاو َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة ُياء31151135 فصوس َة23/03/1998ًىصمي َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

فصوس َة15/07/1993ملسودي س ياء31151012 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مية31151266 فصوس َة10/10/2001ًِاليل أ م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اب31151219 وايح رح فصوس َة23/08/2000ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان31151116 مي وراري اإ فصوس َة20/07/1997ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

يش ملَاء31151164 وردٌ فصوس َة27/04/1999ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة31151179 ة جم واكون فصوس َة21/08/1999ً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

فصوس َة15/04/1999ًَوق بسمة31151161 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وب31151062 فصوس َة26/03/1995خمَط اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سى31151256 فصوس َة03/06/2001خمَط ُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي31151220 صوان م فصوس َة08/09/2000م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب31151253 يس ًز س الإدٌر فصوس َة09/05/2001مساؿ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

زة31151074 ٍز فصوس َة20/10/1995مسُيس ؾ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية31151204 اكوي أ م فصوس َة18/03/2000م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

فصوس َة24/05/1999مىرشة سىِية31151166 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص31151215 وث غ ه فصوس َة10/07/2000مالح َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

فصوس َة26/04/2001مََاان سـاد31151249 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

فصوس َة18/10/2001مََح ص اميء31151269 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

فصوس َة29/07/1998مٌاح وس مية31151145 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

فصوس َة21/09/1993مٌادي سىِية31151019 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص31151125 وث فصوس َة21/09/1997مٌارص ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

فصوس َة08/06/1994مٌري سفِان31151041 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سويف مسَة31151261 فصوس َة28/06/2001هم َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سٌلء31151260 وساوي ا فصوس َة26/06/2001م َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سهللا31151043 فصوس َة24/06/1994انرص ؾب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ب31151276 فصوس َة20/01/2002هبُين راب َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

زل31151121 ا لاش ذ فصوس َة26/08/1997ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س31151100 فصوس َة11/11/1996ىىصو أ و َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء31151118 صا ُز مة اً اظ وايس ف فصوس َة11/08/1997ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء31151150 صا ُز مة اً اظ ورون ف فصوس َة02/11/1998ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وين ًَية31151216 فصوس َة20/07/2000ه َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ي ص اميء31151126 اثف فصوس َة23/09/1997ُ َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة31151088 اه فصوس َة20/04/1996ُبادي رحي َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

فصوس َة15/01/1999ُيان جهص31151155 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

فصوس َة27/07/1997وزلي وظال31151117 َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

يس31151202 باد فصوس َة03/03/2000ٌرسى اً َلة اً ويصاٌ ربه ن مٌؼوراً َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي39131058 مي م صاُ ن اب ـَومِات26/02/1999اب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

عَب39131053 لامس اً و اً ـَومِات25/01/1999اب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ٌلد39131075 َؽ ؾ ورب ـَومِات10/10/1999أ ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

وب39131033 ـَومِات14/11/1997أ مج أ ً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

س39131043 بش َل ًص ـَومِات31/05/1998اد ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ص39131120 وث صريي ه ـَومِات22/02/2001اد ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

صمي39131146 ـَومِات06/03/2002اريك م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

سٌلء39131073 سي ا َ ـَومِات20/09/1999اه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

َا39131094 ي ده لامل يس اً ـَومِات14/03/2000الادٌر ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

سوى39131003 ـَومِات03/11/1993الازرق ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

بياين ُضام39131035 ـَومِات26/11/1997اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

مة39131062 اظ ي ف افؼ ـَومِات20/04/1999احل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

دسام39131054 صازي اب ـَومِات11/02/1999اخل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

س39131031 َفاوي َل ـَومِات02/11/1997اخل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ري39131091 ي مس ـَومِات23/02/2000ازلابق ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ء39131119 صا ُز مة اً اظ ـَومِات22/02/2001ازلرشاوي ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ى39131032 ايل مععف ـَومِات11/11/1997ازلف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

يب ُضام39131022 ـَومِات15/04/1997ازلًو ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

يور39131137 ساً صايج ؾب ـَومِات07/10/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

اٍزة39131066 صايم ف ـَومِات23/06/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

سٌلء39131036 صحٌلوي أ  ـَومِات20/01/1998اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

س39131121 َ سي ًو ًز ـَومِات26/02/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

سي39131047 ِ ساوي امل سـ ـَومِات28/08/1998اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ى39131092 ي سَم ضالخي ـَومِات02/03/2000اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

َعَف39131131 ساٌ ي ؾب عاحل ـَومِات18/08/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ي نزنة39131002 ل سً ع ـَومِات20/07/1993اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

س39131027 علري امح ـَومِات14/07/1997اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

صمي39131082 سي م ـب ـَومِات15/12/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

س39131039 َ ـصج ًو ـَومِات18/02/1998اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

سجية39131012 ـساوي ذ ـَومِات04/03/1996اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ِية39131006 ـرسي ام ـَومِات29/06/1994اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ى39131139 ـاكل سَم ـَومِات23/10/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

س39131126 ـالوي َل ـَومِات26/05/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ص39131019 وث لَايب ه ـَومِات28/01/1997اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ني39131100 لاري ام ـَومِات05/06/2000اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ـايل39131024 ساً لَويش ؾب ـَومِات05/05/1997اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ال39131138 ىصاب أ م ـَومِات22/10/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

س39131060 ىصين او ـَومِات06/04/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ف39131010 وس ىصين ً ـَومِات22/10/1995اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

وب39131077 ىوادي أ ً ـَومِات24/10/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ي39131051 ساحل اُري ؾب ـَومِات12/12/1998امل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ان39131109 مي ـمل اإ ـَومِات20/09/2000امل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ف39131070 وس يرصي ً ـَومِات15/08/1999امل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

يارصي ظفاء39131115 ـَومِات25/01/2001اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

صمي39131068 وراق م ـَومِات26/07/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

سجية39131045 َـلويب ذ ـَومِات04/06/1998اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ي رضا39131067 ِىِ ـَومِات01/07/1999ام ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

س39131127 رسي او ـَومِات04/06/2001او ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

سر39131065 سان ب ـَومِات23/06/1999أ وزً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب
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س39131001 رس َل ـَومِات22/05/1993أ ولؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

سجية39131016 َمية ذ ت ا ح ـَومِات07/09/1996اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

س هللا39131041 ايب ؾب ت ؿ ـَومِات15/04/1998اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ف39131071 وس وىس ً ت م ـَومِات15/09/1999اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ء39131096 صاي ف زه وس ت ً ـَومِات20/04/2000اً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

صبُش ارشف39131074 ـَومِات08/10/1999ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

مية39131099 ـَومِات24/05/2000بسور أ م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ص ارشف39131038 سٍ َز ـَومِات12/02/1998ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

صصوف ص اميء39131105 ن اخل ـَومِات18/07/2000ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

س39131025 ـرسي أ و ن اً ـَومِات26/06/1997ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ي مسَة39131026 ن مع ـَومِات27/06/1997ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ني39131072 س ـَومِات18/09/1999بيحسون احل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

وى39131129 ص جن ـَومِات29/06/2001بيعاٍ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ء39131011 صا ُز مة اً اظ ـَومِات28/01/1996بيىصي ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

سجية39131125 ايل ذ ـَومِات31/03/2001هب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

سي حفعة39131018 وجِ ـَومِات24/01/1997ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

وب39131005 ة أ ً سف ودف ـَومِات03/02/1994ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

سى39131140 ضوض ُ ور ـَومِات24/10/2001ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

بار39131087 س اجل وس يدِح ؾب ـَومِات06/01/2000ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ء39131085 صا ُز مة اً اظ سة ف وص ي ـَومِات01/01/2000ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

وخلَار حسن39131049 ـَومِات20/10/1998ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

سوى39131037 ان ف وم ـَومِات06/02/1998ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ء39131056 صا ُز مة اً اظ زوغ ف وم ـَومِات16/02/1999ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

صحٌلن39131076 ساً ري ؾب ُو ـَومِات18/10/1999ب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

وب39131123 صوي اً ـَومِات15/03/2001ح ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

صمي39131086 ـَومِات01/01/2000متصاين م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ٍك مـمص39131029 وف ـَومِات15/09/1997ث ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ويم محزة39131052 ـَومِات04/01/1999ث ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

صيف ظفاء39131061 ـَومِات08/04/1999ج ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

سجية39131081 ـَومِات07/12/1999جـوايق ذ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

سهللا39131021 ين ؾب ـَومِات04/03/1997حس  ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

سو ص اميء39131111 ـَومِات08/10/2000مح ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ان39131113 مي صصاش اإ ـَومِات19/12/2000د ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

سة39131023 َزال رص َ ـَومِات27/04/1997ذ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

بار39131015 ساجل ون ؾب ـَومِات14/07/1996ده ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

مية39131090 ـَومِات19/02/2000رزيق أ م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ٌَة39131034 ِق ام ـَومِات21/11/1997رف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

مة39131008 اظ ي ف َـ ـَومِات23/12/1994ره ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

مية39131013 اوي أ م ـَومِات05/04/1996رم ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ال سِام39131064 ـَومِات03/06/1999زح ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ان39131128 مي خاين اإ ـَومِات26/06/2001ًز ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

سايس أ س َة39131078 ـَومِات24/11/1999س ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

سوان ص اميء39131145 ـَومِات06/03/2002س ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

سة39131079 ـَومِات01/12/1999زسوت سـَ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ـَومِات07/02/2001سفريي ًَىل39131118 ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

سٌلء39131143 ـَومِات12/11/2001سىون أ  ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

سي39131020 ِ ص امل ـَومِات30/01/1997صاه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

سجية39131134 ص ذ ـَومِات11/09/2001صاه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ني39131124 ـَومِات29/03/2001ص بايب حمس ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب
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ـَومِات08/02/2000رشاج َُمث39131088 ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ان39131112 ف امي ـَومِات23/11/2000رشً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

د39131093 ؤا ـَومِات03/03/2000صفِق ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

اء39131114 يس وف ن الإدٌر س ازلٍ ـَومِات14/01/2001مش ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

سجية39131103 ـَومِات28/06/2000ص يون ذ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

س39131030 ـَومِات27/10/1997صويق َل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

ي39131104 سٌلؾَ وري ا ـَومِات16/07/2000حص ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

وٌك39131095 ـَومِات03/04/2000ؿبسا د ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ى39131098 سة سَم ـَومِات08/05/2000ؾبَ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

وٌك39131101 عفاوي د ـَومِات06/06/2000ؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ة39131135 سام لباين أ  ـَومِات15/09/2001ؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

د39131040 ؤا ىصود ف ـَومِات24/02/1998ؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

َا39131144 وان ده ـَومِات12/01/2002ؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

فاري قَثة39131069 ـَومِات01/08/1999ق ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ي ًَىل39131007 احت ـَومِات05/10/1994ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ٍك39131110 ـَومِات20/09/2000فصايج سَِ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

سٌلء39131116 صوخ أ  ـَومِات29/01/2001ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ة39131059 سام ي أ  ـَومِات10/03/1999فِم ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

س39131009 وانس محَ ـَومِات02/05/1995ف ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ء39131133 صا ُز مة اً اظ ين ف ـَومِات11/09/2001فِاليل دُ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

س39131014 اوا ُي ـَومِات04/07/1996ك ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

ني39131102 س ام ًل َل ـَومِات26/06/2000اكم ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

صضات محزة39131084 ـَومِات29/12/1999ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ـَومِات12/09/2000حلصش ص اميء39131108 ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ان39131089 ـَومِات10/02/2000حلَو امي ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ني39131106 س أ م ـَومِات20/08/2000ًعَف َل ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ان39131055 ي امي ـَومِات11/02/1999ًلَمي ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ة39131122 صمي ـَومِات08/03/2001ملِضار ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

س39131004 س َل اجِ ـَومِات11/12/1993م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

سى39131083 ـَومِات26/12/1999مربوك ُ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

ني39131050 س سايين اي ـَومِات02/11/1998م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

زبري39131132 ي اً ـَومِات21/08/2001مس خفض ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ف39131107 وس زي ً ـَومِات21/08/2000ملٍص ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

س حٌان39131136 ـَومِات28/09/2001مفِ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ى39131141 وين سَم ـَومِات25/10/2001مم ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

سة39131130 اج وس م ـَومِات10/08/2001م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 007اب

ني39131046 س وب اي ُو ـَومِات11/06/1998م ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

ـايل39131044 ساً ـَومِات01/06/1998انرصي ؾب ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

صمي39131057 ظَح م ـَومِات20/02/1999ان ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

س39131097 وو رص ً ـَومِات04/05/2000ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 005اب

سٌلء39131142 ؼَف أ  ـَومِات30/10/2001ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 008اب

ـَومِات12/09/1998هـٌلن جهص39131048 ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

س39131042 واري أ ان ـَومِات09/05/1998ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 003اب

د39131017 ؤا واري ف ـَومِات10/01/1997ه ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 001اب

وب39131063 ـَومِات30/05/1999ُاليل أ ً ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

ـَومِات05/12/1999ُيوار سىِية39131080 ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 004اب

امثن39131028 ـَومِات20/07/1997وايف ؾ ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 002اب

زس39131117 سُين اي ـَومِات30/01/2001اي ينامل ي احلس  نياحل َامس ن اً 006اب

ى21461205 صاول حض امتؾَون 1999-11-18اب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه
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ء21461259 صا ين ُز ًص امتؾَون 2002-01-11اب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

مية21461098 ن ؾبو ام امتؾَون 1996-10-21اب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ـوىل ملَاء21461044 واً أ ب امتؾَون 01-01-1995ٍ  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

سي21461057 ِ اء امل وف واً امتؾَون 1995-07-04أ ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ى21461237 ي سَم ََع امتؾَون 2000-11-27اج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

زل21461038 ا ََا ذ ذ امتؾَون 1994-10-25اإ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ساف ُياء21461136 ٌ امتؾَون 1998-01-18اد َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

واي ملَاء21461181 امتؾَون 1999-03-12أ د َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

س21461196 ص رص َ امتؾَون 1999-07-27ادٍ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

اب21461178 ويس رح امتؾَون 1999-02-12أ ره َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ص21461024 وح س ه امتؾَون 1994-04-26ازرً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ٌلد21461060 صان ؾ ق امتؾَون 1995-08-22اإ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ف21461122 وس ٍك ً ََف امتؾَون 1997-08-08اف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

سجية21461138 غ ذ ًص امتؾَون 1998-01-20أ ك َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

س21461050 ياو َل امتؾَون 1995-03-08ان َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

يس بسمة21461096 امتؾَون 1996-09-22الإدٌر َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

سة21461015 اج يس م امتؾَون 1993-08-28الادٌر َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

س21461047 ظفصي سـَ امتؾَون 1995-01-10الا َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

برشي محزة21461087 امتؾَون 1996-07-05اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ز21461010 ـٍز س اً هباوي ؾب امتؾَون 1993-04-21اٍ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

فِغ21461206 س احل صي ؾب بوزه امتؾَون 1999-12-11اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ص21461127 اج صي ُ بوه امتؾَون 1997-10-13اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ص21461090 اج خويم ُ امتؾَون 1996-07-27اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

سوى21461243 اليل ف امتؾَون 2001-03-02اجل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ة21461040 ُز َباوي ى امتؾَون 1994-11-08احل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

سوي ٌرسى21461051 امتؾَون 1995-03-12اذل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

صاين ُياء21461244 امتؾَون 2001-03-02اذل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

يـمي21461025 ساً ني ؾب امتؾَون 1994-05-10اذل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ة21461052 ميص اندً امتؾَون 1995-04-11احل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ارضي ص اميء21461239 امتؾَون 2000-12-18اخل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ٌلين سفِان21461065 امتؾَون 1995-10-26ازلح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ًل21461055 وش ؿ امتؾَون 1995-06-14ازلًر َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ني21461250 س ين احل امتؾَون 2001-07-14ازلن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

صمي21461236 ًِل م امتؾَون 2000-09-19اشلد َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ي س ياء21461101 ف ًص امتؾَون 1996-12-03اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

سي21461247 ِ صي امل زاُ امتؾَون 2001-04-24اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

مة21461158 اظ زايه ف امتؾَون 1998-08-15اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ززايين حس ياء21461011 امتؾَون 1993-05-04اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ًب21461211 سي ًز ساؿ امتؾَون 2000-01-15اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ي21461088 سٌلؾَ ي ا سحمي امتؾَون 1996-07-17اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ال21461185 سماليل ام امتؾَون 1999-05-03اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ز21461023 ٍز ي ؾ سِم امتؾَون 1994-04-04اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ضدِوي مسَة21461091 امتؾَون 1996-08-07اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

رشيك أ س َة21461116 امتؾَون 1997-07-21اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ي حٌان21461068 ف رشً امتؾَون 1995-12-20اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

سجية21461143 َزاوي ذ امتؾَون 1998-02-25اًض  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

رية21461009 صي ُز عاُ امتؾَون 1993-04-18اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

صمي21461251 ؼِصاوي م امتؾَون 2001-08-06اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

سجية21461121 سيس ذ ـ امتؾَون 1997-08-06اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه
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ة21461139 ـصمي سالم امتؾَون 1998-01-28اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ًب21461210 زي ًز ـٍز امتؾَون 2000-01-09اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

مية21461095 ـعواين أ م امتؾَون 1996-09-04اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ـالوي هـمية21461004 امتؾَون 1993-01-01اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ء21461113 صا ُز مة اً اظ ـَوي ف امتؾَون 1997-05-04اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ٍك21461258 ـَوي هنَ امتؾَون 2001-12-25اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

َمية21461043 ـٌلري ح امتؾَون 1994-12-20اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ـٌلري مـاد21461103 امتؾَون 1996-12-13اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ِام21461227 ً ـواد اإ امتؾَون 2000-07-19اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ي ًَىل21461041 فاحت امتؾَون 1994-11-14اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

اٍزة21461190 وري ف فاد امتؾَون 1999-06-11اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ان21461126 فاسويخ امي امتؾَون 1997-10-06اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

اء21461208 سيح وف ل امتؾَون 1999-12-30اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

دسام21461005 اكوزي اب امتؾَون 1993-01-05اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ف21461189 وس وب ً ىصه امتؾَون 1999-06-01اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ة21461242 ادً َوايت ف امتؾَون 2001-02-19اٌ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ي اس َة21461245 خوهَ امتؾَون 2001-03-05امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

مة21461194 اظ سن ف امتؾَون 1999-06-27امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

صزويق سارة21461075 امتؾَون 1996-02-10امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

صمي21461249 صواين م امتؾَون 2001-07-01امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

سـودي مََىة21461107 امتؾَون 1997-02-26امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

خايه سىِية21461072 امتؾَون 1996-01-07املض  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ًب21461219 سم ًز ل امتؾَون 2000-05-10امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ص21461059 اج ًك ُ امتؾَون 1995-08-09امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ياحج حِاة21461192 امتؾَون 1999-06-24اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

سوى21461076 يايج ف امتؾَون 1996-02-14اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

مية21461157 ي أ م يجم امتؾَون 1998-08-14اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

يلاب حس ياء21461161 امتؾَون 1998-08-29اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

امثن21461066 يوري ؾ امتؾَون 1995-10-31اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

سر21461146 ين ب يًو امتؾَون 1998-04-12اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ة21461111 صمي ي ه ِامش امتؾَون 1997-04-22اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ِاين سىِية21461067 امتؾَون 1995-12-06اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ة21461230 ورش ِرياك ب امتؾَون 2000-08-08اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ة21461171 صمي ص ه واؾ امتؾَون 1999-01-04اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ِان21461014 وردي امس امتؾَون 1993-08-21اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

وهًَل حٌان21461003 امتؾَون 1993-01-01اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

َدمي ًَىل21461169 امتؾَون 1998-12-28اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

صمي21461045 ال م امتؾَون 1995-01-01أ م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ي21461027 سٌلؾَ لار اإ امتؾَون 1994-06-06أ م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

دسام21461085 ىون اب امتؾَون 1996-06-28ام َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ِام21461118 ً ًَل اإ امتؾَون 1997-07-25احن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ص21461150 اج زار ُ امتؾَون 1998-05-16اى َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

سٌلء21461128 امتؾَون 1997-11-03أ وابٍ أ  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ٍك21461223 ًَل وس َ امتؾَون 2000-06-21اوث َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

وب21461180 ُش اً امتؾَون 1999-03-11اوؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ور21461184 َخ ُز ض  امتؾَون 1999-04-07أ ًو َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

َوك سامِة21461147 امتؾَون 1998-04-17اوم َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

سجية21461112 ن ذ ساٍ ت اح امتؾَون 1997-04-25أ ً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ي21461069 سٌلؾَ ـمل ا ت امل امتؾَون 1995-12-21اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه
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سجية21461054 زي ذ ت ؾ امتؾَون 1995-05-24أ ً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ل21461029 اد سور ؿ ت ك امتؾَون 1994-06-27أ ً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ائضة21461159 سور ؿ ت ك امتؾَون 1998-08-18اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

َية21461048 ة ايمس امتؾَون 1995-02-06ابن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

سة21461179 ت رص َ امتؾَون 1999-03-05ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

احتة21461172 ن ف امتؾَون 1999-01-17حبساب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

مية21461078 سوري ام امتؾَون 1996-03-14ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

سٌلء21461013 ؽ أ  سً امتؾَون 1993-06-19ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

وصـَب21461137 و ب صام امتؾَون 1998-01-19ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ني21461022 سًو اج ي م مي صاُ امتؾَون 1994-04-01ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

صدوي ًبىن21461131 امتؾَون 1997-11-19ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

َبول ًَىل21461217 امتؾَون 2000-03-10ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

َبة21461007 َحاج ُو امتؾَون 1993-03-18ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

مة21461094 اظ َحصصان ف امتؾَون 1996-09-01ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ص21461197 وث َزاوة ه امتؾَون 1999-07-30ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

مة21461049 اظ ي ف َـف امتؾَون 1995-02-13ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ى21461240 س سَم ن ادٌر امتؾَون 2000-12-23ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

سٌلء21461084 و أ  ن جح امتؾَون 1996-06-23ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

امتؾَون 2001-12-19بيجمية سامِة21461257 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ص21461254 وث سو ه امتؾَون 2001-10-23بيـ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

مية21461199 ش أ م ٌص واً امتؾَون 1999-08-05ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ط س ياء21461174 ًص ود امتؾَون 1999-01-24ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ء21461019 صا ُز مة اً اظ ص ف ودٍ امتؾَون 1993-12-26ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ـصيب21461001 وزار اً امتؾَون 1992-12-06ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ني21461165 س وس خة احل امتؾَون 1998-11-24ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

صي جٌلل21461053 اُ وظ امتؾَون 1995-04-27ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ز سىِية21461154 ٍز وؾ امتؾَون 1998-07-11ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

وؾَبة س ياء21461062 امتؾَون 1995-09-23ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ن سـاد21461081 ٍص وه امتؾَون 1996-04-03ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ال21461142 ي ام امتؾَون 1998-02-22اتق َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ى21461225 امتؾَون 2000-07-02ثفاٌك سَم َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

سٌلء21461124 ن أ  وم ام امتؾَون 1997-09-05ج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ص21461110 اج امتؾَون 1997-03-24جبري ُ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ساب محزة21461186 امتؾَون 1999-05-06ج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

اء21461187 زويل وف امتؾَون 1999-05-11ج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ٌة21461130 ايج ايم امتؾَون 1997-11-10ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

اريت ًَىل21461077 امتؾَون 1996-02-24ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ىن21461120 يض م اف امتؾَون 1997-08-02ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

اوري ًعَفة21461070 امتؾَون 1996-01-01ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ان21461056 مي ساين اإ امتؾَون 1995-07-03ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

دسام21461148 امتؾَون 1998-04-24حصاف اب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ني21461119 امتؾَون 1997-07-25حصص َة ايمس َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ص21461064 اج امتؾَون 1995-10-24حعاد ُ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

سٌلء21461155 امتؾَون 1998-07-30حٌاش أ  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

امتؾَون 1994-10-17حميود حمسن21461036 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ني21461203 امتؾَون 1999-10-22دضايم ام َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ص21461188 وث امتؾَون 1999-05-29دعاب ه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ء21461106 صا ُز مة اً اظ ي ف َع امتؾَون 1997-01-31ذ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

دسام21461031 ي اب ََ امتؾَون 1994-07-27ذ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه
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صمي21461162 َج م امتؾَون 1998-09-16داب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

دسام21461201 ب امتؾَون 1999-09-16داوود اإ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

و حٌان21461160 امتؾَون 1998-08-20دم َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

م21461218 صا ه امتؾَون 2000-04-13دوق اإ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

س21461182 سي محَ َ امتؾَون 1999-03-29راص  َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ي ًبىن21461204 ف امتؾَون 1999-10-23راػ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

مية21461233 امتؾَون 2000-08-30رايم أ م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

سة21461232 امتؾَون 2000-08-24رابح سـَ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

صمي21461097 امتؾَون 1996-09-26ريح م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

الم21461191 ِؽ اح امتؾَون 1999-06-22رف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

س21461035 امتؾَون 1994-09-18روان او َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

َمية21461037 امتؾَون 1994-10-24زرق ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

سان21461135 صي اح امتؾَون 1997-12-30زؾ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ص21461151 وث مي ه امتؾَون 1998-05-27زؾ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ان21461104 مي ري اإ امتؾَون 1996-12-17ُز َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ة21461216 ن راحب امتؾَون 2000-02-29زوٍ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ف21461246 وس ىص ً امتؾَون 2001-03-15ٍز َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ني ًَىل21461215 امتؾَون 2000-02-21سام َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ي سـاد21461164 امتؾَون 1998-10-25سائ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ًب21461229 ار ًز امتؾَون 2000-08-03جس َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ني س ياء21461083 امتؾَون 1996-05-19سف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

امتؾَون 1993-04-01سَفات س ياء21461008 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ص21461200 اج امتؾَون 1999-08-31سٌَلن ُ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ان21461074 مي ني اإ امتؾَون 1996-02-06مس َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ًب21461089 صي ًز امتؾَون 1996-07-23سوه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

صمي21461030 ساوي م امتؾَون 1994-07-03س َ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

سجية21461129 امتؾَون 1997-11-08رشادي ذ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

امتؾَون 1999-10-15صـيون سىِية21461202 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

س21461166 وزاين َل امتؾَون 1998-11-27صفِق اً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

س21461152 امتؾَون 1998-06-08صىصاين َل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

م21461149 صا امتؾَون 1998-05-03صىصي اه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ال21461033 امتؾَون 1994-09-03صََاح ام َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ء21461222 صا ُز مة اً اظ امتؾَون 2000-06-15صِار ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ي21461141 ت سَِ امتؾَون 1998-02-03صًو َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

مة21461114 اظ امتؾَون 1997-05-06ظرب ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

امتؾَون 1999-01-01ظلصاين بسمة21461170 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ء21461016 صا ُز مة اً اظ ي ف امتؾَون 1993-10-17ظفِاظ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

صمي21461183 امتؾَون 1999-04-01ظلِف م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ود ًَىل21461253 امتؾَون 2001-09-14مص َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ٍك21461193 امتؾَون 1999-06-26ظَاح وس َ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ي رضا21461042 امتؾَون 1994-11-15ظَف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

ٌة21461026 وس أ م امتؾَون 1994-05-19ظ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

امثن21461063 امتؾَون 1995-10-15ظَب ؾ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ن21461228 سا امتؾَون 2000-07-28ظَوظَو وج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

َاس21461002 ً ص اإ اف امتؾَون 1992-12-07ػ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ان21461006 س هج ابَ امتؾَون 1993-02-24ؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

سٌلء21461209 ف ا اظ امتؾَون 2000-01-02ؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ص سِام21461214 ام امتؾَون 2000-02-20ؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

سجية21461100 ن ذ س ازلٍ امتؾَون 1996-11-18ؾب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه
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امتؾَون 1997-09-07ؾبودي مسرية21461125 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ة21461234 ور امتؾَون 2000-09-08ؾبول ه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ص21461092 وث زي ه امتؾَون 1996-08-18ؾ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

امتؾَون 1994-11-03ؾيربي ٌرسا21461039 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ًب21461212 امتؾَون 2000-01-20ؾَاد ًز َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

ِية21461252 َة أ م سوب امتؾَون 2001-08-12ؾَ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

صوش ص اميء21461034 امتؾَون 1994-09-10ق َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

زايل حس ياء21461018 امتؾَون 1993-12-11ق َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

س21461238 زواين أ مح امتؾَون 2000-12-16ق َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

ىن21461140 امتؾَون 1998-01-31قيام م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

اريس سىِية21461145 امتؾَون 1998-03-21ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ا21461102 مة دحي اظ امتؾَون 1996-12-07ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

سان21461082 ح امه اإ امتؾَون 1996-04-23ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

م21461175 صا ان اه صح امتؾَون 1999-01-28ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

سجية21461255 امتؾَون 2001-10-30فىصي ذ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

امتؾَون 1998-02-26فالح حِاة21461144 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

ًب21461207 ي ًز امتؾَون 1999-12-13فِم َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

وزي بثٌُة21461109 امتؾَون 1997-03-19ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ة21461195 ورً سمريي ح امتؾَون 1999-07-02ك َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

ويق سىِية21461021 امتؾَون 1994-03-16ك َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ى21461108 ععف امتؾَون 1997-03-13اكف امل َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

وب21461156 ي أ ً امتؾَون 1998-08-04اكم َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

زان حبَبة21461213 امتؾَون 2000-02-08ن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

صحمي21461012 س اً امتؾَون 1993-06-02الكل ؾب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ٌلل حفِؼة21461093 امتؾَون 1996-08-28ن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

امتؾَون 1994-01-09مكَيت ص اميء21461020 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

ن21461132 سا امتؾَون 1997-11-23نيار وج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

ى21461133 سى سَم امتؾَون 1997-11-26ني َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

صمي21461260 سي م امتؾَون 2002-03-03ذلَ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

امتؾَون 2001-05-21ًـيب ُبة21461248 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ني21461058 س كل اي امتؾَون 1995-07-09ملس َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

س21461086 امتؾَون 1996-07-02مللُضُش جمَ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ل21461105 اد امتؾَون 1997-01-20مربوك ؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ائضة21461032 امتؾَون 1994-08-04مربوك ؿ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

ء21461117 صا ُز مة اً اظ امتؾَون 1997-07-21مربوك ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

الم21461115 امتؾَون 1997-07-11مبضور أ ح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 012صويقأ ه

ء21461226 صاي امتؾَون 2000-07-16حمفاض زه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

سجية21461221 سايز ذ امتؾَون 2000-05-20م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

صصوح سىِية21461173 امتؾَون 1999-01-18م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

امتؾَون 1995-01-03مس خحب حٌان21461046 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 009صويقأ ه

مية21461256 امتؾَون 2001-12-13مسـودي أ م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

وصـَب21461198 امتؾَون 1999-08-01معَوح ب َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 016صويقأ ه

امتؾَون 1995-09-19معواب سىِية21461061 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

ء21461134 صا ُز مة اً اظ امتؾَون 1997-11-27معواب ف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

اٌك21461073 اكوي ُ امتؾَون 1996-01-09م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

امتؾَون 1999-02-03مٌري حىمية21461176 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ي حِاة21461099 امتؾَون 1996-10-28مٌَ َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 011صويقأ ه

ة21461017 صمي وكِت ه امتؾَون 1993-10-26م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 007صويقأ ه

س21461071 ين َل ُو امتؾَون 1996-01-01م َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه
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سجية21461168 ي ذ ـ امتؾَون 1998-12-20انف َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

سجية21461167 هباين ذ امتؾَون 1998-12-08ى َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ٍك21461241 ي هنَ امتؾَون 2001-01-20جن َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 019صويقأ ه

ان21461079 امتؾَون 1996-03-27جنَب هج َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

امتؾَون 1996-03-27خنًَل سـاد21461080 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 010صويقأ ه

دسام21461235 سراوي اب امتؾَون 2000-09-16ه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

مية21461224 ص أ م سٍ امتؾَون 2000-07-01ه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

عَباء سَمية21461231 امتؾَون 2000-08-16ه َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 018صويقأ ه

َا21461028 امتؾَون 1994-06-09َُيون ده َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 008صويقأ ه

س21461220 سوي رص َ امتؾَون 2000-05-16واً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 017صويقأ ه

صمي21461123 ٌلن م امتؾَون 1997-08-21وح َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 013صويقأ ه

يس ُياء21461163 ريي ادٌر امتؾَون 1998-09-18ودك َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

ال21461153 س ام امتؾَون 1998-07-04ودً َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 014صويقأ ه

امتؾَون 1999-02-04وردي جهص21461177 َحلون الاج ي)امل امتؾ ص ازلمع الاج فا(أ ظ 015صويقأ ه

35311250CHAIMAA اكر َاة والارض01/04/2000ص اميء ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

35331204KAOUTER د صو دب ص اإ وث َاة والارض05/10/2000ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

35321049Zaki د وا َاة والارض27/11/1995زيك ج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض05/05/1996أ ابدوا مسرية35311065 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

جايج35311152 دسام احل َاة والارض05/03/1998اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ر35321070 زا ي ى مي صاُ َاة والارض24/07/1996اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ان35311180 مي صص َح اإ َاة والارض10/09/1998أ ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ف35311309 وس ي ً ـلِ َاة والارض29/09/2001أ ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

َول هـمية35331187 َاة والارض10/04/2000أ ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س35331068 ف محَ رشً ن اً َاة والارض01/01/1997اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية35331193 سى ام ِ و اً َاة والارض02/07/2000اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صبَؽ جنَب35331105 واً َاة والارض01/01/1998اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن35321034 سٍ ـاب ن اً فذح ٍز واً َاة والارض01/01/1995أ ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س35321051 وح امح َاة والارض11/12/1995اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ف سىِية35331152 ورشً َاة والارض27/06/1999اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة35311153 صو َ م ًو َاة والارض05/03/1998اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صوض ُبة35321269 َاة والارض05/12/2000اج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َة35331123 زاُ صي اً ٍص َاة والارض07/08/1998اج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وٌك35311228 ني د س َاة والارض10/12/1999اح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ان35321038 ني امي َاة والارض25/02/1995امح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية35311154 بش ذ ًص َاة والارض07/03/1998اد سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وان ص اميء35311087 َاة والارض11/01/1997اد سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص35311020 اج ميمة ُ َاة والارض03/02/1994ادح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

يس ظفاء35311261 َاة والارض12/06/2000ادٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىن35321092 يس م َاة والارض05/03/1997ادٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى35321117 س مععف ًو َاة والارض29/10/1997ادؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي35331163 سان م سـ َاة والارض07/08/1999ادو سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سٌلء35331137 َاة والارض09/01/1999اراوي ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سهللا35321072 َاة والارض16/08/1996اراوي ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ٍك35311188 وح هنَ َاة والارض15/01/1999ارب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ول35321225 باث ال اً َاة والارض25/01/2000أ ُر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وٌك35331030 ية د َاة والارض20/10/1994ازوً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35311031 ساكن َل َاة والارض02/06/1994ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سة35331207 ًص ٍك ف سىِ َاة والارض21/10/2000ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ان35311170 سٌليت امي َاة والارض01/08/1998ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي35311308 سٌلؾًَل ؿَوي م َاة والارض27/09/2001ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س35321170 سويف رص َ َاة والارض17/12/1998ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َاة والارض27/02/1994اص بان حٌان35311022 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

َاة والارض11/11/2000اص بُضب ص اميء35311283 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مية35321184 ىي أ م صبهي َاة والارض25/04/1999ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س35311316 يب امح َاة والارض29/12/2001ارشاً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مية35331217 صِايب أ م َاة والارض19/01/2001ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي35311096 سق م ظًو َاة والارض05/03/1997ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة35321129 سً سـ صاب اً َاة والارض22/01/1998أ ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي حس ية35311099 ل صاً َاة والارض31/03/1997اؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35331157 ي َل ل صاً َاة والارض15/07/1999اؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان35331161 مي ش اإ ٌص َاة والارض04/08/1999أ ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن35311278 زل عَفة ق َاة والارض16/10/2000اؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىون برشى35321029 َاة والارض16/11/1994اؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ر35331005 يَرب درا َاة والارض16/02/1993اؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س35331128 صان سـَ ق َاة والارض30/09/1998اإ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مة35311076 اظ زال ف َاة والارض29/11/1996اق سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ائضة35321245 لري ؿ َاة والارض27/08/2000أ ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية35321020 ارصت ذ َاة والارض23/04/1994أ ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ل35311178 اد ن ؿ اٍ َاة والارض01/09/1998اك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ِية35321244 صدان ام َاة والارض26/08/2000اه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صوج ُضام35331181 َاة والارض01/01/2000أ ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ف35321095 وس صمي ً َاة والارض28/03/1997أ ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ي ججَبة35331079 مي صاُ َاة والارض09/04/1997الاب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َة35331228 سي راه بوزً يس اً َاة والارض22/07/2001الادٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

يس ص اميء35321264 َاة والارض15/11/2000الإدٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ي35321004 يس هبِ َاة والارض08/04/1993الإدٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وسف35331138 يس ً َاة والارض12/02/1999الادٌر سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اء35321013 َاة والارض19/09/1993الازرق رج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ف35321131 وس اري ً َاة والارض28/01/1998الاُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى35331078 ععف سٌلؾًَل امل َاة والارض09/04/1997الا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ياوي سىِية35321275 َاة والارض14/03/2001الان سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ى35321271 باديس مععف َاة والارض21/12/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

د35321205 ورا باردي م َاة والارض14/09/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

هل35321200 سالا باز ؾب َاة والارض23/07/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

باز ًعَفة35331062 َاة والارض19/10/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي35321207 صي م باُ َاة والارض09/10/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِام35311251 بحصي اً َاة والارض10/04/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35331218 صا ُز مة اً اظ بحسُين الازيم ف َاة والارض03/04/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

رب مسرية35311028 َاة والارض19/04/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي35321169 ربويج م َاة والارض08/12/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة35321267 َ برصي زب َاة والارض30/11/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ق35311039 س احل بلايل ؾب َاة والارض31/01/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

بالج جٌلل35321189 َاة والارض10/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

د35321222 هباوي مصا َاة والارض01/01/2000اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

دسام35311292 هبجاوي اب َاة والارض01/02/2001اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سى35331224 ِ وراً هبوي ه َاة والارض31/05/2001اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س35311193 ي امح بواتق َاة والارض17/02/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ِام35331041 اين اً بوؿ َاة والارض14/04/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س35321023 ان زي اإ ٍز بوؾ َاة والارض10/08/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي35311038 بوؾياين م َاة والارض07/01/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سٌلء35311302 بوفىصاين أ  َاة والارض05/05/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س35311171 ايل َل بُو َاة والارض11/08/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س35321154 خلايف َل َاة والارض22/07/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية35331096 متصاين ذ َاة والارض08/10/1997اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن35311229 زل هتايم ق َاة والارض18/12/1999اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ٍك35321181 خوزري هنَ َاة والارض14/04/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

خوٍصس ظفاء35331240 َاة والارض02/12/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

د35311016 وا صي ج اب َاة والارض10/11/1993اجل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني35311223 س بًل اي َاة والارض10/11/1999اجل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن35311056 صجِين رضوا َاة والارض14/02/1996اجل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ائضة35331160 زويل ؿ َاة والارض04/08/1999اجل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سجية35311064 ايل ذ َاة والارض01/05/1996ادل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِام35311270 صي اً ُو َاة والارض01/09/2000اجل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ٍك35321234 ايج هنَ َاة والارض24/05/2000احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ارث ص اميء35321280 َاة والارض04/05/2001احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اري حسن35311230 َاة والارض24/12/1999احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص35321057 ي مع ائ َاة والارض14/02/1996احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ق35321077 سً ع س اً يب َل َاة والارض02/11/1996احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء35331229 صا ُز مة اً اظ جايج ف َاة والارض25/07/2001احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي حس ياء35321089 ج َاة والارض17/01/1997احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ور35321022 ساد اه َاة والارض08/08/1994احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صبًَل س ياء35321127 َاة والارض17/01/1998احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة35321249 صيص اندً َاة والارض09/09/2000احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

اة35311203 صي جن ٍص َاة والارض17/05/1999احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء35331234 ياوي أ  َاة والارض29/08/2001احلس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وب35321272 ياوي أ ً َاة والارض01/01/2001احلس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ين قيَة35311084 َاة والارض01/01/1997احلس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وسف35331065 ساين ً َاة والارض12/12/1996اذل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية35321152 ويي أ م َاة والارض18/07/1998اذل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ويي س ياء35331008 َاة والارض02/03/1993اذل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ياص َة ُضام35311222 َاة والارض12/10/1999احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء35331104 صا ُز مة اً اظ وايم ف َاة والارض26/12/1997احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي قَثة35321125 َ َاة والارض01/01/1998احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ميص حس ياء35321143 َاة والارض08/04/1998احل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية35311158 سلاوي ذ َاة والارض21/04/1998اخل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي35321295 ًساوي م َاة والارض15/11/2001اخل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي سَمية35321150 َاظ َاة والارض04/07/1998اخل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ان35311210 مي اوي اإ َاة والارض15/07/1999ازلرؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ن35311035 اوي رضوا َاة والارض24/09/1994ازلرك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية35321144 ي ذ َاة والارض09/05/1998ازلرجي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سٌلء35331139 ي ا وق َاة والارض18/02/1999ازلق سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي ص اميء35331197 َاة والارض27/07/2000ازلومغ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ان35331166 مي ايل اإ َاة والارض20/08/1999ازلوم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ياوي ظفاء35321116 َاة والارض21/10/1997ازلً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي35331183 وان م َاة والارض24/01/2000ازلً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سي35311121 ِ ة امل صاح َاة والارض23/08/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صة35331090 سي ُز ص صا َاة والارض24/08/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص35321248 وث صايم ه َاة والارض05/09/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ائضة35321027 ايل ؿ صح َاة والارض30/10/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صزاق سِام35311182 َاة والارض19/10/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سي35321058 ِ صصاد امل َاة والارض08/03/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ان35331196 مي صصادي اإ َاة والارض21/07/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ى35321187 صفِق سَم َاة والارض17/05/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اة35321130 صهَم جن َاة والارض28/01/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ز35331076 ـٍز ساً صويض ؾب َاة والارض03/03/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ِام35311129 ً ان اإ صحي َاة والارض17/10/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س ص اميء35311027 زائ َاة والارض18/04/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية35311271 زروايل ذ َاة والارض05/09/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صي اس َة35311042 زؾ َاة والارض08/04/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س35311019 عم س اً اري ؾب زك َاة والارض26/01/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان35311196 زمصاين امي َاة والارض17/03/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

زانيك اس َة35331087 َاة والارض23/07/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية35321105 صي ذ زوُ َاة والارض29/07/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني35321031 صم ن ى زوٍ َاة والارض20/12/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء35311240 صا ُز مة اً اظ سي ف ساؿ َاة والارض06/02/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء35321115 صا ُز مة اً اظ ي ف سامل َاة والارض21/10/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سامصي سفِان35321123 َاة والارض25/12/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية35331120 ي ام سجـ َاة والارض20/05/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سوى35311101 سرصاوي ف َاة والارض07/04/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي35311285 رسيت م َاة والارض24/11/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ساوي سىِية35331042 سـ َاة والارض17/04/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

دسام35321266 سـودي اب َاة والارض30/11/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س35311097 سي اَل سـَ َاة والارض09/03/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ني35311057 ًل ام سواح َاة والارض05/03/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية35331077 سي ذ سًو َاة والارض20/03/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ية35321204 س ًز ضاُ َاة والارض12/09/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

اوي حس ياء35311215 رشك َاة والارض22/08/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

اوي ص اميء35311311 رشك َاة والارض08/11/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة35311248 ُز اوي ى رشك َاة والارض12/03/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

رشًـة ص اميء35311310 َاة والارض10/10/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

عَويح س ياء35331182 ف امل رشً َاة والارض13/01/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ضـيب محزة35331144 َاة والارض28/03/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

زل35311029 ا ضفٌاوي ذ َاة والارض22/04/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية35321103 ضِبوين أ م َاة والارض06/07/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ٍك35331195 ضِبوهَة هنَ َاة والارض15/07/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ضوخي ظالح35321033 َاة والارض01/01/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

م35311036 صا ه َزاوي اإ َاة والارض30/10/1994اًض  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ىبري35311062 ساً عادري ؾب َاة والارض28/04/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة35311211 ور عبار ه َاة والارض20/07/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مية35311073 عباين ام َاة والارض04/09/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي35311111 ي سَِ عباحي َاة والارض15/06/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س هللا35321048 علصاوي ؾب َاة والارض24/11/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

عياك محزة35311083 َاة والارض26/12/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

عهنايج سىِية35311279 َاة والارض23/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ى35321246 عويف سَم َاة والارض29/08/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س جنَب35331051 عويف َل َاة والارض25/10/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صة35331153 عوين ُز َاة والارض30/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س35311007 ضـَف ُي َاة والارض29/03/1993اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وب35311245 ف أ ً ضَ َاة والارض07/03/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مية35321190 ب أ م عاً َاة والارض13/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ري35311167 عَحة ُز َاة والارض12/07/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة35331155 ور ي ه ـامص َاة والارض01/07/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وب35311105 ـبايس أ ً َاة والارض01/06/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سن35311212 سلوي احل ـب َاة والارض23/07/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صمي35321223 سلوي م ـب َاة والارض04/01/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ـبري ص اميء35331230 َاة والارض03/08/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة35321120 سام ـامثين أ  َاة والارض27/11/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية35311298 ـامثين ذ َاة والارض24/03/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ائضة35331032 ـامثين ؿ َاة والارض15/11/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سراوي سَمية35321285 ـ َاة والارض30/05/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س35311066 ـصابوي َل َاة والارض28/05/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن35321208 سان ـصويص ؿ َاة والارض19/10/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء35311005 صا ُز مة اً اظ ز ف ـٍز َاة والارض01/03/1993اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى35311118 ععف ـرسي امل َاة والارض01/08/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

م35321159 صا ـس ًَل اه َاة والارض30/08/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ـضُيب حٌان35311176 َاة والارض27/08/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ني35311053 س ـعَوي اي َاة والارض18/01/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة35311069 ـفوي اندً َاة والارض01/07/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي اس َة35321192 ـَم َاة والارض25/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي نزنة35321274 ـَم َاة والارض07/02/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة35311120 ـٌلري اً َاة والارض17/08/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة35311263 اظ ـٌلري ف َاة والارض06/07/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ـٌلين سارة35311030 َاة والارض22/04/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ِية35321145 ـمصاين ام َاة والارض20/05/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وٌك35311006 ـمصاين د َاة والارض05/03/1993اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س35331203 ـمصاوي َل َاة والارض02/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي35321175 ـود م َاة والارض01/01/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ني35311086 ـويف حمس َاة والارض02/01/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ٌلد35311200 ـَان ؾ َاة والارض22/04/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ىن35331235 لازي م َاة والارض29/08/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صمي35331023 لايل م َاة والارض21/04/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ب سفِان35331178 لًص َاة والارض08/11/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سوى35321183 لفريي ف َاة والارض25/04/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س35311140 وو لٌلري ً َاة والارض18/01/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

امثن35311072 ي ؾ فاض َاة والارض31/08/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِام35321182 ً فاضًل اإ َاة والارض18/04/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فزاري سىِية35311189 َاة والارض25/01/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

م35321201 صا ه ي اإ ل فًز َاة والارض23/08/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سر35311253 لادري ب َاة والارض03/05/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سي س ياء35311139 لاً َاة والارض17/01/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وب35311194 سوري أ ً ل َاة والارض21/02/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ء35311021 صاي لصيش زه َاة والارض21/02/1994اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي35321255 سٌلؾَ لَيش ا َاة والارض03/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ى35331149 ي سَم اكمس َاة والارض23/05/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وب35321071 ىصاب أ ً َاة والارض03/08/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

لكزة حٌان35331127 َاة والارض30/09/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فِغ35311216 س احل ىِاز ؾب َاة والارض26/08/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص35321109 اج َوٍزي ُ َاة والارض05/08/1997اٌ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص35321044 ازوزي مع َاة والارض10/09/1995امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

احل سـاد35331070 َاة والارض28/01/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

و35311003 ام ًك ظ اً َاة والارض13/01/1993امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى35331052 ي سَم خل َاة والارض10/01/1996امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء35331026 صا ُز مة اً اظ ي ف خل َاة والارض27/08/1994امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص35321140 وح سد ه َاة والارض10/03/1998اجمل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ِام35331242 ً ط اإ صاب َاة والارض06/01/2002امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وٌك35331122 ط د صاب َاة والارض22/06/1998امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َا35311288 ط ده صاب َاة والارض28/11/2000امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ان35331024 صزويق امي َاة والارض21/07/1994امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية35311289 ي ذ زروؾ َاة والارض08/01/2001امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

زوزي جهص35321191 َاة والارض23/06/1999امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٌَة35321238 سـودي أ م َاة والارض29/06/2000امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سـودي برشى35331003 َاة والارض29/01/1993امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اب35311190 سـودي رح َاة والارض31/01/1999امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى35331237 سـودي سَم َاة والارض12/11/2001امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َمية35321261 َح ح َاة والارض23/10/2000املس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي35331089 رشف م َاة والارض21/08/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي35321297 عمودي م َاة والارض30/12/2001امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ص35311034 اج سي ُ ـب َاة والارض10/09/1994امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ـصويف حسن35311090 َاة والارض20/02/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35331060 ـَوم َل َاة والارض03/09/1996امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ٍك35321214 لاري هنَ َاة والارض20/11/1999امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ل35331108 وا ىصي ه َاة والارض27/01/1998امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س35321085 ًك َل َاة والارض01/01/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ف35311098 َعَ س اٌ َويك ؾب َاة والارض15/03/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

رص ظفاء35331124 يخ َاة والارض19/08/1998امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

رص مََىة35321155 يخ َاة والارض09/08/1998امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اء35311128 يعوري رج َاة والارض10/10/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ائضة35311125 يَار ؿ َاة والارض18/09/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ولوي محزة35331071 َاة والارض29/01/1997امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يايج سىِية35311276 َاة والارض04/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ب35311227 ًص يايج ق َاة والارض28/11/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي35321258 يايح م َاة والارض17/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مية35321211 ياوي أ م َاة والارض01/11/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وٌك35311269 ياوي د َاة والارض29/08/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب35321206 يااي ًز َاة والارض16/09/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء35331146 صا ُز مة اً اظ يبايك ف َاة والارض25/04/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًس جهص35311268 َاة والارض23/08/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًضريي مََىة35331243 َاة والارض11/01/2002اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ي ص اميء35331151 يـمي َاة والارض31/05/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س35321005 يفايت سـَ َاة والارض09/04/1993اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن35311009 ٍص يلاش ظاب َاة والارض17/07/1993اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ري35321001 يلريي مس َاة والارض20/12/1992اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ىصمي35311184 س اً ِادي ؾب َاة والارض28/11/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك35321195 ي مجَ ِامش َاة والارض02/07/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً
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وب35311155 ِواري أ ً َاة والارض20/03/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ص35311177 وث َِيوين ه َاة والارض30/08/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وازلي مسرية35331110 َاة والارض03/02/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي35311202 ت م ورً َاة والارض13/05/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وهًَل ظفاء35331132 َاة والارض07/11/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة35321231 ايب اندً ُو َاة والارض04/05/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َا35331074 مي ده َاة والارض21/02/1997اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ميوين ًعَفة35311197 َاة والارض01/04/1999اٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان س ياء35311274 َاة والارض30/09/2000ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

زل35331049 ا ي ذ ًز َاة والارض27/08/1995أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سـود سىِية35321232 َاة والارض10/05/2000أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي35321237 عري م َاة والارض13/06/2000ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية35321300 لار ذ َاة والارض30/01/2002ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًب35321165 َو ًز َاة والارض01/10/1998أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ء35321100 صاي زنو زه َاة والارض13/06/1997ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35321236 ار ُي َاة والارض01/06/2000اهم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ـعاوي35321118 رية امل َاة والارض18/11/1997أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ق35331013 س احل َِوي ؾب َاة والارض19/05/1993ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية35331140 ام ذ َاة والارض19/02/1999اُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك35321160 اج هنَ ي احل َاة والارض31/08/1998اُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سة35331225 الن سـَ َاة والارض06/06/2001اُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سن35311112 ىك احل َاة والارض16/06/1997اوب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س35311127 َاة والارض22/09/1997اودى زاً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

م هـمية35311306 َاة والارض10/08/2001اورً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مة35331191 اظ ًل ف َاة والارض03/06/2000أ وؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35331125 صاي ص زه َاة والارض03/09/1998أ واكدٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سٌلء35331106 زول أ  َاة والارض11/01/1998أ ون سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ني35311089 س اد اي َاة والارض21/01/1997اوم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َا35311094 س ده َاة والارض01/03/1997اٌو سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سة ص اميء35331037 َ ت امح َاة والارض17/02/1995اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ٌلد35331116 َخ ؾ ت اًض  َاة والارض09/04/1998اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ب فذَحة35321278 عاً ت اً َاة والارض03/04/2001أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ب انرص حفعة35311272 عاً ت اً َاة والارض15/09/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َمية35321162 يزًل ح ت اً َاة والارض03/09/1998أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

است ًبىن35331148 ت أ م َاة والارض15/05/1999أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة ص اميء35321188 صن ت ب َاة والارض09/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ص35331233 ص مع ت بعاُ َاة والارض21/08/2001اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

لامس ٌرسى35321075 و اً ت ب َاة والارض13/10/1996اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ص35311280 اج س ُ اب ت ؿ َاة والارض26/10/2000أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س35331063 ًل َل ت ؿ َاة والارض01/12/1996أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

امثن35331028 ت مبارك ؾ َاة والارض01/10/1994أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ت مَود س ياء35321257 َاة والارض07/10/2000اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

خٌُوح ظفاء35311205 َاة والارض10/06/1999اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ب35311179 صا ان واؾ َاة والارض09/09/1998امي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ل35311060 ن روا َاة والارض09/04/1996امي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص35311026 اج َاة والارض16/04/1994ابدة ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س35331058 بعري سـَ َاة والارض01/08/1996ابً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ام35311249 سوب وئ َاة والارض26/03/2000ابجمل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سوم35311024 َاة والارض07/04/1994بثٌُة ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اج حٌان35331018 َاة والارض11/09/1993حب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

دسام35331035 ن اب سرازلٍ َاة والارض16/12/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ؽ ُضام35331115 سً َاة والارض05/04/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صادة نزنة35321067 َاة والارض23/06/1996ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية35331202 صاتل ذ َاة والارض11/09/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ا ص اميء35331194 صج َاة والارض08/07/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

لاين35331039 س اً ال ؾب صح َاة والارض08/03/1995ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ىصمي35311104 س اً صزوق ؾب َاة والارض01/06/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة35331033 اظ صزوك ف َاة والارض25/11/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

لاين35331022 ساً اق ؾب صك َاة والارض19/03/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صاكت ُيَة35331048 َاة والارض13/08/1995ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية35321009 صاكيت ذ َاة والارض27/07/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك35321235 صوز هنَ َاة والارض26/05/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ف35321093 وس ة ً ون ًص َاة والارض19/03/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء35321260 َاة والارض20/10/2000بسفص أ  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ة35321251 َاة والارض15/09/2000بضارة اندً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ة35311011 َاة والارض22/08/1993بض بوك اندً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب35311070 َاة والارض12/07/1996بلصي ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي35321018 َاة والارض22/01/1994بلصي ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ـؼمي35331040 س اً َاة والارض07/04/1995بىص ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية35311231 َاة والارض25/12/1999بىري ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

دسام35331231 َاة والارض03/08/2001بالم اب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن بسمة35311287 َباٍ َاة والارض26/11/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سجية35311161 َبوق ذ َاة والارض20/05/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مة35311254 اظ َحٌلم ف َاة والارض04/05/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َحمصة فذَحة35321106 َاة والارض01/08/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني35311023 َىصي أ م َاة والارض07/03/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي حِاة35311130 َىعـ َاة والارض19/10/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َىوراين ًبىن35331064 َاة والارض05/12/1996ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

اء35331081 َمو وف َاة والارض16/04/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي35321212 َِصادي م َاة والارض09/11/1999ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َـة35331006 َوراري رب َاة والارض17/02/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

الم35311304 س اح ن سـَ َاة والارض24/05/2001ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س35311093 وو ق ً ن رشً َاة والارض28/02/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ري35311168 امن ُز ن ك َاة والارض21/07/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي35311067 ز سَسبِ ن ًـٍز َاة والارض07/06/1996ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن حمجوب صـَب35311122 َاة والارض10/09/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

م35331210 صا ي اه ن حي َاة والارض29/11/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س35311262 َاة والارض01/07/2000بيحفِغ ُي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َاة والارض26/01/2000بيحمو برشى35331184 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َمية35311033 َاة والارض18/08/1994بيحمو ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص35311295 وث سة ه َاة والارض03/03/2001بيحمَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

هل35311074 سالا َاة والارض17/09/1996بيزسلون ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض03/01/1995بيزسلون حمفوظ35321035 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سروش ؾباس35331055 َاة والارض12/05/1996بي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ور سىِية35311078 َاة والارض06/12/1996بزنه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ى35331095 ورش ة ب سً َاة والارض28/09/1997بزًن سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اظية35311136 ب ف َاة والارض02/01/1998بيعاً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ب جهص35311266 َاة والارض07/08/2000بيعاً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان35311063 َاة والارض01/05/1996بيـعوش امي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية35331206 َاة والارض11/10/2000بيورة ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ال35331221 واق أ م َاة والارض17/05/2001ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ص35321177 وبلصة مع َاة والارض20/02/1999ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

واتن سِام35311014 َاة والارض23/09/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وحسُس مِية35311082 َاة والارض24/12/1996ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

اة35311246 س جن ومحَ َاة والارض10/03/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

اري ص اميء35321110 وذ َاة والارض31/08/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ودضارة سارة35311091 َاة والارض23/02/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مي35321087 صاُ صاق اب ور َاة والارض10/01/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35311046 ة سـ ورمي َاة والارض12/05/1995ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة سىِية35311224 ساك وزه َاة والارض14/11/1999ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

زة35311015 ٍز س ؾ وزً َاة والارض27/10/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك35311237 اض سي ف وزً َاة والارض21/01/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وسف35321003 سي ً وزً َاة والارض03/03/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى35321080 وس خا حض َاة والارض01/12/1996ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة35331188 ور صابت ه وصوٍ َاة والارض12/05/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35321161 صا ُز مة اً اظ وؾباد ف َاة والارض02/09/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن35311162 صوا وؾبان م َاة والارض04/06/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي35331073 س ه ول َل وجع َاة والارض14/02/1997ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ري35331044 عٌلن زوُ وؾ َاة والارض24/06/1995ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن35311217 وؿَوصن رضوا َاة والارض28/08/1999ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ود س ياء35311277 ومع َاة والارض15/10/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء35321227 صا ُز مة اً اظ ودة ف وؾ َاة والارض14/02/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء35311284 صا ُز مة اً اظ وفذَح ف َاة والارض19/11/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وكفا سىِية35321173 َاة والارض31/12/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ان35311156 ن امي ٍص وه َاة والارض03/04/1998ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وٌك35331011 س د وهَ َاة والارض22/04/1993ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سى35331025 ي ُ وجلهي َاة والارض02/08/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ري35311037 وًىعوع ُز َاة والارض30/11/1994ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي ص اميء35321263 وًَ َاة والارض31/10/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ال35321228 ومـزية أ م َاة والارض21/02/2000ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ال35321270 َاة والارض08/12/2000بريوش ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء35311001 صا ُز مةاً اظ َاة والارض30/11/1992بُضاري ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س35311281 َاة والارض26/10/2000بَوين سـ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

رية35331002 َاة والارض01/01/1993اتج ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

35321166َ صو ظ َاة والارض27/10/1998اتج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ُس35331126 َاة والارض22/09/1998اترابوي أ ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى35311187 الوي سَم َاة والارض09/01/1999اتك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان35311296 ص امي َاة والارض04/03/2001اتم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ب حٌان35321164 َاة والارض10/09/1998اتئ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

عام35321156 َاة والارض11/08/1998ثباع ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي35311198 َاة والارض19/04/1999ثبت م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صايب سىِية35311085 َاة والارض01/01/1997ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء35331027 صا ُز مة اً اظ صايت ف َاة والارض31/08/1994ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء35331198 صاي صزار زه َاة والارض07/08/2000ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س35321224 واب او َاة والارض21/01/2000ث سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ة35321268  ً وفِق أ َاة والارض02/12/2000ث سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية35321076 ويم ذ َاة والارض22/10/1996ث سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي35331031 َاة والارض06/11/1994ثَلزوي م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة35311117 صمي َاة والارض31/07/1997زال ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سٌلء35311079 َاة والارض10/12/1996جبار ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض20/07/1995جبور ظاحل35331046 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص35321147 وث سوري ه َاة والارض29/05/1998ج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مية35311100 َاة والارض31/03/1997جـباري ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة35331015 ُز َاة والارض02/06/1993جـفصي ى سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي35311312 سٌلؾَ ي اإ َاة والارض20/11/2001مج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وٌك35331001 و د وج َاة والارض08/12/1992ج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب35321273 ادق ًز َاة والارض11/01/2001ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء35311008 صا ُز مة اً اظ ازم ف َاة والارض11/07/1993ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

غ سـاد35331057 اف َاة والارض08/07/1996ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية35311012 ي ذ امك َاة والارض08/09/1993ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية35311018 سة ذ اً َاة والارض12/01/1994ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة35331165  ً َاة والارض20/08/1999حربون أ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َاة والارض22/12/1995حزب ًَىل35311049 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ِام35321084 َاة والارض01/01/1997حبَيب اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ني35321046 س َاة والارض06/10/1995حبىي اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س35321128 َاة والارض21/01/1998حذان رص َ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية35321069 سادة ذ َاة والارض14/07/1996ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سادة سِام35321111 َاة والارض25/09/1997ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًب35311314 ساين ًز َاة والارض11/12/2001ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية35321233 َاة والارض16/05/2000حصيش ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي35311059 ين م َاة والارض28/03/1996حس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض27/12/2000حسون مٌال35331215 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية35321064 يس ذ َاة والارض24/04/1996حسُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ي حىمية35311017 َاة والارض01/01/1994حفؼ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س35321010 ي َل َاة والارض15/08/1993حل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة35311233 صمي مك ه َاة والارض08/01/2000ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي35311213 ي م َاة والارض12/08/1999حىمي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س35331109 ي رص َ َم َاة والارض03/02/1998ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًب35321289 ًل ًز َاة والارض08/08/2001ح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ى35311320 َاة والارض25/03/2002حٌلل سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

اء35321006 َاة والارض19/05/1993حٌليم وف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية35311148 سون ذ َاة والارض17/02/1998مح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وبية35321216 َاة والارض05/12/1999محزاوي ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء35331133 صا ُز مة اً اظ سو ف َاة والارض20/11/1998محَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س35331135 َاة والارض09/12/1998حٌايف رص َ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سٌلء35331061 َاة والارض28/09/1996حزناز ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يـم35331145 س امل ي ؾب َاة والارض24/04/1999حٌف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب35321015 َاة والارض16/10/1993حُسان ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

َاة والارض12/04/1996حميود اس َة35311061 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ري35311080 ازل ُز َاة والارض13/12/1996ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ى35321149 َاة والارض21/06/1998دذايم سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني35321229 س ول اي َاة والارض21/02/2000جخ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية35331091 اش ذ صذ َاة والارض01/09/1997د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ائضة35331111 صويب ؿ َاة والارض04/02/1998د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صحمي35311144 ساً صويب ؾب َاة والارض01/02/1998د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وى35331010 َزال جن َاة والارض15/04/1993ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

148/384
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ي ُضام35331172 ََف َاة والارض03/10/1999ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

اء35321253 ًََل وف َاة والارض30/09/2000ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض19/01/1993دٌويش مٌال35311004 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى35311267 واي سَم َاة والارض19/08/2000د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َاة والارض27/12/1999دِام ُضام35331180 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َاة والارض16/07/2001دِعوس حِاة35331226 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ى35311258 َاة والارض26/05/2000داين سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض02/01/1997داودو حمسن35321086 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

زة35331059 ٍز ش ؾ َاة والارض04/08/1996داٌ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية35331232 وز ذ َاة والارض18/08/2001دب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ـعار35321002 ٌلن اً َاة والارض01/01/1993دح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ف35321052 َعَ س اٌ ٌلين ؾب َاة والارض14/12/1995دح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ٌلين مٌال35321291 َاة والارض04/09/2001دح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مين س ياء35331038 َاة والارض03/03/1995دح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س35321241 ا َل َاة والارض09/08/2000دك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية35311183 ساغ ذ َاة والارض22/11/1998دك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صمي35331131 ي م وق َاة والارض03/11/1998دق سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وب35331012 ي اً َ َاة والارض26/04/1993دً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زة35331154 ٍز سون ؾ َاة والارض01/07/1999ده سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان35311095 َاة والارض01/03/1997دواح هج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية35311192 َاة والارض05/02/1999دويق ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى35311092 َاة والارض26/02/1997دايب سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َاة والارض20/10/1999رايج ص اميء35331176 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء35321112 صا ُز مة اً اظ ق ف َاة والارض02/10/1997راف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ٍك35311206 ؽ هنَ َاة والارض23/06/1999راو سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ٌلد35311315 َاة والارض24/12/2001رايم ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مة35321096 اظ َاة والارض25/04/1997رايم ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سوى35321167 صب ف َاة والارض28/10/1998رب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وح محزة35331098 َاة والارض01/11/1997رب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ا يف هللا بثٌُة35321021 َاة والارض17/07/1994رج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

م35321134 صا اوي اه َاة والارض12/02/1998رج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية35331094 ايل أ م َاة والارض11/09/1997رح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب35321296 َاة والارض19/12/2001رزق هللا ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض19/05/1998رزيق مٌال35311160 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض28/12/1998رزوق مسَة35321172 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َاة والارض10/02/1998رزوق ٌرسى35321133 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

اء35311151 ق وف َاة والارض04/03/1998رزً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني35331097 س َاة والارض29/10/1997رص َق اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اظية35321141 َاة والارض18/03/1998رضوان ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض14/09/1999رىض هبَجة35311219 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِؽ سـاد35331014 َاة والارض24/05/1993رف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء35321056 صا ُز مة اً اظ ِؽ ف َاة والارض08/02/1996رف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ًب35311110 ِق ًز َاة والارض12/06/1997رف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًب35321007 ىي ًز هي َاة والارض25/05/1993رف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سٌلء35321203 زي ا َاة والارض08/09/1999رم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س35311088 عم ساً زي ؾب َاة والارض12/01/1997رم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َاة والارض23/07/1998رواتين سىِية35311169 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

م35321279 صا ه َاة والارض14/04/2001رويك اإ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س35321102 واح ساً ا ؾب َاة والارض25/06/1997زاؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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مية35311282 س أ م َاة والارض10/11/2000زاُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة35331093 سام ص ا َاة والارض09/09/1997زاُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ل35311259 وا َاة والارض04/06/2000زداكوي ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض20/04/1998زروق حمسن35331118 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سى35311265 وط ُ َاة والارض05/08/2000زظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ي سامِة35321078 زوؾ َاة والارض16/11/1996زؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سان35331238 صي اح َاة والارض15/11/2001زه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صمي35311165 صايء م َاة والارض27/06/1998زه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وب35311199 َو أ ً َاة والارض22/04/1999زه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س35321053 صاوي سـَ َاة والارض01/01/1996زم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ًب35331072 اري ًز َاة والارض29/01/1997ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ٍك35311221 صاوي هنَ َاة والارض04/10/1999ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

الم35321019 س اح َ َاة والارض20/04/1994ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب35311255 ري ًز َاة والارض08/05/2000ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35311218 صا ُز مة اً اظ ري ف َاة والارض02/09/1999ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ري ُبة35321230 َاة والارض01/05/2000ُز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية35311131 يا ذ َاة والارض23/10/1997زوً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سي س ياء35311185 َاة والارض28/11/1998ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ِية35311293 ن ام سٍ ـاب ن اً َاة والارض09/02/2001ٍز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سهللا35321090 َاة والارض12/02/1997ساس َوي ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص ًبىن35321290 َاة والارض31/08/2001ساه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مية35321178 َاة والارض04/03/1999ساحي ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اء35311291 ي رج َاة والارض28/01/2001س باؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مية35331241 َاة والارض15/12/2001حسباين ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

َا35311294 َاة والارض28/02/2001زسار ده سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س35311002 وت َل َاة والارض11/12/1992زسب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان35321024 مي ويت اإ َاة والارض12/09/1994زسب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص35331100 اج صة ُ َاة والارض23/11/1997زسٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سان بثٌُة35321104 َاة والارض12/07/1997سـ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سي35311236 ِ َاة والارض13/01/2000سـود امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َاة والارض08/09/1997سَلاين ظفاء35331092 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ة35331034 ي اندً َاة والارض04/12/1994سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َاة والارض12/02/1998سٌلن ًَىل35321135 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًب35331107 َاة والارض23/01/1998مسخار ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ان35331173 مي حين اإ َاة والارض04/10/1999مس سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س35331066 َاة والارض17/12/1996مسَح َل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية35321017 سة ذ َاة والارض08/01/1994مسَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة35321243 صمي ي ه َاة والارض16/08/2000سًب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض02/03/1998سوادي هـمية35311150 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س35311075 َاة والارض18/09/1996سوايك سـ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض16/12/1999سود ص اميء35321217 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِية35311068 َاة والارض18/06/1996سويس ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض26/11/1996سوليم ص اميء35321079 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض02/08/1995س َاف سارة35321042 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض17/03/1995سري دذمية35311041 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية35331069 ص أ م َاة والارض21/01/1997صاه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ىصمي35321121 س اً ص ؾب َاة والارض11/12/1997صاه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص جهص35311264 َاة والارض18/07/2000صاه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ائضة35311146 صي ؿ َاة والارض06/02/1998صاه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

َاة والارض02/02/1993ص بايب محزة35331004 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ف35331150 وس ص ً َاة والارض28/05/1999دس سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سر35311119 َاة والارض14/08/1997دسصي ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء35321197 صا ُز مة اً اظ ور ف َاة والارض18/07/1999ذس سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ساين مََىة35321194 َاة والارض01/07/1999ص سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مية35311242 َاة والارض11/02/2000صعَب ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َبة35311174 الكط ُو َاة والارض24/08/1998ص سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ل35321041 اد َاة والارض24/05/1995صىري ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض21/01/1998صىِم ًبىن35311141 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س سومِة35331189 َاة والارض19/05/2000مش سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س35321151 َاة والارض13/07/1998صًذوف سـَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مية35311300 س أ م َاة والارض11/04/2001صَِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة35331162 اظ ني ف َاة والارض07/08/1999صِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َاة والارض27/09/2000صويق حٌان35311273 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َاة والارض12/06/2000صويق ص اميء35311260 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض02/12/1996صويق ٌرسى35321081 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مة35331045 اظ ص ف َاة والارض19/07/1995ظاب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة35321113 صمي ص ه َاة والارض02/10/1997ظاب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة35321040 ور َاة والارض07/03/1995ظاديق ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية35311234 ي ذ َاة والارض11/01/2000ظاحل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص35331171 ي مع َاة والارض26/09/1999ظاحل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ى35321062 َاة والارض05/04/1996ظبان سَم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض30/08/2000ظربي ص اميء35321247 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سى35311050 َاة والارض24/12/1995ظربي ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

م35311204 صا سيق اه َاة والارض24/05/1999ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س35311115 ق َل سً َاة والارض10/07/1997ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َاة والارض25/08/1998ظـب جهص35311175 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مية35311301 َاة والارض18/04/2001ظلريي أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س35331213 َاة والارض20/12/2000مصَت أ مح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء35311299 صا ُز مة اً اظ َاة والارض07/04/2001ظَاد ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض16/05/1996ظَىوك محزة35331056 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َاة والارض12/01/2002ظَو ص اميء35321298 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س هللا35321198 يب ؾب اً َاة والارض20/07/1999ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ؽ سىِية35311181 اً َاة والارض14/10/1998ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اُريي ًَىل35311159 َاة والارض26/04/1998ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض16/05/1997ظِصاين محزة35331084 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ل35321202 اد َاة والارض02/09/1999ظِصاين ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وٍصة سفِان35311109 َاة والارض10/06/1997ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وٍصي فذَحة35311107 َاة والارض07/06/1997ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َا35311286 ي ده ًو َاة والارض25/11/2000ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

د35321032 ي مصا ًو َاة والارض27/12/1994ظ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص جٌلل35331136 اف َاة والارض14/12/1998ػ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سٌلء35331099 ي ا اك َاة والارض09/11/1997ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض21/04/1996ؾباد حٌان35321063 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ني35331112 س أ م َاة والارض18/02/1998ؾبار َل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سى35331236 وايف ُ س اً َاة والارض11/09/2001ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صحمي حمسن35311163 ساً َاة والارض15/06/1998ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

زل35331119 ا يوري ذ ساً َاة والارض03/05/1998ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي35311040 سو هبِ َاة والارض18/02/1995ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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هل35321083 سالإ سوين ؾب َاة والارض01/01/1997ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي سامِة35331245 سوين م َاة والارض07/03/2002ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ِة35321254 َاة والارض01/10/2000ؾبو رك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35311081 صا ُز مة اً اظ س ف َاة والارض20/12/1996ؾبَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َاة والارض06/08/1995ؾخواين حلسن35331047 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي35321171 ََود يب امل َاة والارض27/12/1998جع سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مية35321016 و اوم سً َاة والارض26/10/1993ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صويس ٌرسا35331088 َاة والارض23/07/1997ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ق35321098 عاد س اً ق ؾب ًص َاة والارض13/05/1997ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية35331020 وز ذ زؾ َاة والارض15/12/1993ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زوزي حفعة35321101 َاة والارض17/06/1997ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ِام35311025 ز اً ٍز َاة والارض14/04/1994ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وب35331029 ز اً ٍز َاة والارض12/10/1994ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية35331142 ي أ م ًز َاة والارض15/03/1999ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ى35311241 ورش سايل ب َاة والارض10/02/2000ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ء35311157 صا ُز مة اً اظ فوس ف َاة والارض18/04/1998ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وصـَب35311044 َاة والارض18/04/1995ؿالم ب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض18/10/2000ؿالين حفعة35321259 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س35311054 َاة والارض01/02/1996ؿَج َل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض15/08/1998ؿَوان سىِية35321158 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ائضة35311010 َاة والارض13/08/1993ؿَوان ؿ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

َاة والارض17/05/1995ؿَوش جهص35331043 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية35331113 َاة والارض28/02/1998ؿَول ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ري35321122 صاين ُز َاة والارض11/12/1997مع سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية35331214 و ذ َاة والارض23/12/2000مع سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ان35321282 مي ي اإ َاة والارض21/05/2001معَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وام س ياء35311143 َاة والارض26/01/1998ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ِية35311220 وفري ام َاة والارض20/09/1999ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِية35321055 ووضة ام َاة والارض19/01/1996ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

يس حس ياء35311147 ٌو َاة والارض16/02/1998ؾ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض10/02/1996ؾَاط برشى35311055 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية35311116 َاة والارض22/07/1997ؾَان ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َاة والارض03/07/1999ؿزيي محزة35331156 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وب35321047 َاة والارض26/10/1995ؿُش أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية35321281 ارب ام َاة والارض06/05/2001ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة35311123 ُز ازي ى َاة والارض13/09/1997ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سي ٌرسى35321209 اه َاة والارض24/10/1999ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سجية35321286 ين ذ سًو َاة والارض04/07/2001ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مي35331101 ب ر ًص َاة والارض02/12/1997ق سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مة35311238 اظ َاة والارض28/01/2000كالب ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ائضة35311318 ٌلدي ؿ َاة والارض29/01/2002ق سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

د35331147 ؤا َاة والارض26/04/1999قيايم ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ي ًبىن35321174 احت َاة والارض01/01/1999ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اثَح برشى35331170 َاة والارض18/09/1999ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صحمي35311137 ساً ارح ؾب َاة والارض06/01/1998ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سٌلء35321220 ارس ا َاة والارض29/12/1999ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

امت35331239 ق ح ائ َاة والارض16/11/2001ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سي35321157 ِ َاة والارض13/08/1998فذاح امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ان35311134 َاة والارض24/12/1997فذايح ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً
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صمي35331159 َاة والارض25/07/1999فذاش م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سي35331086 ِ ن امل َاة والارض16/06/1997فذح ازلٍ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س35331212 َاة والارض06/12/2000فذح هللا محَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ِية35331117 َاة والارض10/04/1998فذوخ ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صيح حٌان35321153 َاة والارض21/07/1998ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ص35321073 وث صويق ه َاة والارض25/09/1996ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س قَثة35331130 ًص َاة والارض01/11/1998ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صمي35311313 س م ٌص َاة والارض11/12/2001ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وز س ياء35311257 ًص َاة والارض25/05/2000ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ى35331129 ورش ىي ب َاة والارض19/10/1998فلِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ني35311047 س َاة والارض22/06/1995فلور اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اء35321239 َاة والارض15/07/2000فٌاين رج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني35311133 س َاة والارض18/11/1997فِام اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي سَمية35311172 َاة والارض19/08/1998فِم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اء35311247 وزي رج َاة والارض11/03/2000ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س35321215 وزي َل َاة والارض22/11/1999ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وى35321283 وزي جن َاة والارض26/05/2001ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س35331227 واح س اً ولل ؾب َاة والارض17/07/2001ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي35331085 سٌلؾَ صي ا ادٍ َاة والارض26/05/1997ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س35321014 صي َل ادٍ َاة والارض09/10/1993ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص35321043 اج ي ُ َاة والارض21/08/1995كبَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سي ًبىن35311191 َاة والارض04/02/1999ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

و فصدوس35321059 َاة والارض11/03/1996كصاب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض25/08/2000كصداش سـاد35331201 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َاة والارض24/07/2000كعبايج مٌال35321240 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ة35321287 صمي ي ه سً َاة والارض09/07/2001كٌ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ٍك35321226 ا هنَ َاة والارض12/02/2000اكم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وٌك35321276 َاة والارض16/03/2001وحًل د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صداوي قَثة35311201 َاة والارض02/05/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان35321061 صزوز امي َاة والارض04/04/1996ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء35331067 صا ُز مة اً اظ صهَط ف َاة والارض20/12/1996ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية35331174 ايس أ م صم َاة والارض12/10/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ِة35311164 صوم رك َاة والارض26/06/1998ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة35331050 اج زويل م َاة والارض03/10/1995ن سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ل35321142 وا َاة والارض02/04/1998وضوار ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ٌلل ذًساء35311275 َاة والارض04/10/2000ن سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مة35331177 اظ َاة والارض31/10/1999نيـان ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ف35321114 وس وات ً َاة والارض20/10/1997ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص لكثوم35321066 وث َاة والارض21/06/1996ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة35331143 وصعو اندً َاة والارض18/03/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س حٌان35331019 ٌو َاة والارض11/10/1993ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ص35331220 اج َاة والارض04/05/2001هَالين ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وي ًعَفة35311126 َاة والارض22/09/1997ًزًب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ان35331216 مي َاة والارض01/01/2001ًبضري اإ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سٌلء35321094 ني ا َاة والارض20/03/1997ًبي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وٌك35321185 َاة والارض03/05/1999ًبُب د سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية35311103 َاة والارض09/05/1997ًبَغ ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س35311317 َاة والارض01/01/2002حلبُب َل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

د35311207 ين مصا َاة والارض25/06/1999حلس  سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً
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ص35321008 اج سي ُ َاة والارض20/06/1993ذلَ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص س ياء35321136 زؾ َاة والارض01/03/1998ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ري35331192 َاة والارض03/06/2000ًضِب زوُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ي حس ياء35321199 َاة والارض21/07/1999ًعف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َاة والارض29/04/2000ًـصويس فِمية35311252 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سي35321221 ِ َاة والارض01/01/2000ًـزايف امل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية35331121 َاة والارض11/06/1998ًـيان ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ص35331246 ي مق ل َاة والارض14/09/2002ًـًو سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ان35331186 يب امي َاة والارض15/02/2000ًلًص سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ني35321218 َاة والارض19/12/1999ًلزاين ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة35321284 َاة والارض28/05/2001ًلض مي اً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض29/06/1996ًلالم حٌان35321068 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاة والارض10/03/1996ًفحََيي س ياء35331053 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًب35331190 َاة والارض27/05/2000ًفصحي ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي35321138 َاة والارض06/03/1998ًفلري م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة35311195 صو َاة والارض25/02/1999ًفَو م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صمي35311113 َاة والارض24/06/1997ًىصون م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صاي35331209 َاة والارض01/11/2000ملزايل زه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س ًعَفة35331021 َاة والارض18/01/1994ملس َ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

فة35321277 ي رشً امس َاة والارض31/03/2001مللاري ك سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ٍك35321148 صات مجَ وب َاة والارض03/06/1998ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ان35321288 مي ودي اإ َاة والارض30/07/2001ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًك حٌان35331211 ورٍ َاة والارض03/12/2000ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اب ٌرسى35311145 ُو َاة والارض03/02/1998ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اء35321119 َاة والارض19/11/1997ًََو رج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ِية35311239 اين ام َاة والارض02/02/2000م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مية35321193 َاة والارض30/06/1999مبضور ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان35321299 َاة والارض25/01/2002مبضور امي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي س ياء35321054 َاة والارض01/01/1996مذـل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض31/03/1999مذلال جهص35321180 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سٌلء35331082 َاة والارض17/04/1997مذواري ا سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سوب هبَجة35331114 َاة والارض17/03/1998جم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س35321250 س ُي َاة والارض11/09/2000جمِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وسف35331141 ي ً َاة والارض22/02/1999جم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة35311305 ور س ه اً َاة والارض12/06/2001حم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

َاة والارض05/10/2000حمرتم بسمة35321256 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاة والارض05/12/1995حمصاش حفِؼة35321050 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َاة والارض06/09/1999حمَب برشى35331168 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سحية35321146 َاة والارض20/05/1998حمَط م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب35331179 ي ًز َاة والارض13/11/1999حممي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َاة والارض01/03/1993خمبان حمسن35331007 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س35321011 َاة والارض15/09/1993خمَط َل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي35311106 سحي م َاة والارض05/06/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َاة والارض05/02/2000مصاد سِام35331185 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ًب35311319 َاة والارض09/02/2002مصادو ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ىض ًَىل35321196 صث َاة والارض12/07/1999م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ائضة35321179 يض ؿ صث َاة والارض09/03/1999م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًب35311052 صيج ًز َاة والارض12/01/1996م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

بال35321097 اوي اك صح َاة والارض01/05/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

154/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا
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زل35321107 ا صسايل ذ َاة والارض03/08/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س35311209 صسول َل َاة والارض10/07/1999م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء35311032 صا ُز مة اً اظ صيس ف َاة والارض04/08/1994م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ور35321137 س اُز صص َ َاة والارض04/03/1998م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وش35311013 صوان ادًر َاة والارض15/09/1993م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

زوز ص اميء35321292 َاة والارض14/09/2001م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س35331080 زايين ادٌر َاة والارض15/04/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َاة والارض19/11/2000مس خلفص ملَاء35321265 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ز35311124 ـٍز س اً َاة والارض15/09/1997مس خلمي ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َاة والارض24/08/1998مرسار حس ياء35311173 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ق35311235 ساحل َاة والارض12/01/2000مضىور ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س سىِية35311214 َاة والارض12/08/1999مضِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان35331223 مي َاة والارض21/05/2001مضِور اإ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض24/11/1998معباح ؾبري35321168 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

رض ظباح35311290 َاة والارض21/01/2001م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض12/05/1999معَؽ سومِة35321186 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية35331102 َاة والارض06/12/1997مـاون ذ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َاة والارض07/01/1998مـخوق ص اميء35321126 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سهللا35321026 َاة والارض13/10/1994مـصاض ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة35311142 َاة والارض23/01/1998مـصوف اندً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

خار35331075 َاة والارض23/02/1997مـضاق اخمل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًب35311108 َاة والارض07/06/1997مـفص ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة35321065 اظ َاة والارض06/06/1996مفذاح ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة35331219 صو َاة والارض01/05/2001مفذلص م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب35321294 َاة والارض15/10/2001مفصاح ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َاة والارض20/11/1999مفَح ظباح35311226 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س فذَحة35311045 َاة والارض24/04/1995مفِ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي35321262 َاة والارض26/10/2000ملجوط م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء35311149 صا ُز مة اً اظ سم ف َاة والارض28/02/1998مل سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سوح سارة35311058 َاة والارض07/03/1996مم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ف35331164 وس َاة والارض15/08/1999مٌعار ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وب35311051 َاة والارض01/01/1996مٌوار أ ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ارد ظفاء35311102 َاة والارض07/05/1997هم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة35331083 صو ارد م َاة والارض07/05/1997هم سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َاة والارض15/04/1996همجري ٌرسا35331054 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مية35331205 ان أ م وج َاة والارض06/10/2000م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ان حلسن35311138 وج َاة والارض06/01/1998م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

يت سىِية35321012 وح َاة والارض16/09/1993م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

امثن35331103 س ؾ ورص َ َاة والارض18/12/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًل حسن35311114 وؿ َاة والارض01/07/1997م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًب35321037 ن ًز وم َاة والارض01/02/1995م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وان مسَة35321213 َاة والارض09/11/1999م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

هتال35311307 وهُب اب َاة والارض22/08/2001م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س35331017 يا ادٌر ُو َاة والارض01/07/1993م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ق35311132 صزا س اً َاة والارض16/11/1997مِا ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

َاة والارض13/04/1995انحج ًَىل35311043 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص35321293 وث َاة والارض27/09/2001انيج ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ممية35321088 مي أ   َاة والارض10/01/1997انج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًِل مِية35321091 َاة والارض23/02/1997انح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

155/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ِق35321030 َاة والارض04/12/1994اندي رف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س35321163 وو َاة والارض05/09/1998انرصي ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اج ظفاء35331158 ت احل َاة والارض17/07/1999انً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سجية35311303 و ذ ت مه َاة والارض21/05/2001انً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ائضة35321252 و ؿ ت مه َاة والارض21/09/2000انً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية35321082 ري ذ زتوب َاة والارض15/12/1996انً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ال35331222 َاة والارض19/05/2001هبَِ ام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًب35311256 َاة والارض14/05/2000هبَِ ًز سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ىي سىِية35311048 َاة والارض28/10/1995هبهي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ادي ؾخَلة35321108 َاة والارض05/08/1997جن سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سى35311297 ام ُ َاة والارض05/03/2001جن سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ف35321028 وس رصو ً َاة والارض07/11/1994ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ان35321036 رصي امي َاة والارض30/01/1995ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ضايم وظال35311225 َاة والارض16/11/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

م35321099 صا ه ؼَف اإ َاة والارض17/05/1997ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ؼَف حسن35331175 َاة والارض15/10/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء35321176 صا ُز مة اً اظ ؼَف ف َاة والارض14/02/1999ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َاة والارض01/10/1994هـمي حس ياء35321025 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ز35321045 ـٍز س اً َاة والارض11/09/1995هـمي ؾب سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

م35331134 صا س اه فِ َاة والارض01/12/1998ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اميء35311135 ور اًض  َاة والارض02/01/1998ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وري ص اميء35321242 َاة والارض13/08/2000ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ُساء35331200 ون رم َاة والارض14/08/2000ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صحمي35331016 س اً و ؾب وه َاة والارض17/06/1993ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ال35321124 ي ام امش َاة والارض01/01/1998ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ىن35321210 ي م امش َاة والارض26/10/1999ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

َاة والارض01/02/1998ُبويل حس ياء35321132 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س35311186 سو سـَ َاة والارض24/12/1998ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َاة والارض12/09/1999ُالل فذَحة35331169 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص35331167 وث َاة والارض05/09/1999ُالل ه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وش مٌال35331208 َاة والارض24/10/2000مه سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َاة والارض04/07/1998ُيَة سفِان35311166 سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مي35321060 صاُ ب وزان اإ َاة والارض13/03/1996ُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة35311071 اظ َاة والارض10/08/1996َُيون ف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َعَف35321139 ساٌ ق ؾب َاة والارض10/03/1998واف سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية35311077 ىن ذ َاة والارض30/11/1996وام سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية35331036 يب أ م َاة والارض13/02/1995واُ سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان35311243 س امي ِ َاة والارض12/02/2000وج سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص35311244 وث س ه ِ َاة والارض22/02/2000وح سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ال35331009 َاة والارض10/04/1993وردي أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِية35311232 َاة والارض28/12/1999وردي أ م سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

م35331244 صا ف اه َاة والارض15/02/2002وزً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ان35321074 مي ف اإ َاة والارض28/09/1996وسعًص سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ـايل35311208 س اً ي ؾب َاة والارض03/07/1999ومس سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ءاً صا ُز مة اً اظ َََة ف خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ق35331199 سالم رشو َاة والارض10/08/2000اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ناً زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

اء35321219 ني رج س َاة والارض26/12/1999اي سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز35321039 ٍز ت ؾ س اً وو َاة والارض03/03/1995ً سَعانؿَوم احل ساء مصس اً ف ساً ساد س اً َََة َل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج2002-02-12روح أ س َة?10581636 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ىن?10611010 وين م ج1993-06-27ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

156/384
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

10711121Amine ن ني صِاب ازلٍ ج1999-02-26أ م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

10571590AWATIF ف واظ ج2001-12-17ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

10141066chaimaa ايب ج1997-10-01ص اميء حس ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

10381202DAHOUR ASMAE21-12-1998ج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

10711084EL QESBY FATIMA ZAHRA07-02-1998ج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

10541134fatim zahra لري صاء امل ُز مة اً اظ ج1998-03-15ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

10601318FATIMA ي مة ًس باظ اظ ج2000-10-20ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

10581461GHIZLANE ن زل ج2000-02-29ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

10491055HAJAR ـموري جهص ج1995-06-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

10611247hamza ج1998-05-29مبضور محزة َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

10381295HASNAE وب ُو ج2000-02-04حس ياء م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

10601364ilham ِام ً ج2001-07-17اإ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

10381001ILHAM ًضاط ِام اً ج1993-03-09اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

10501015IMANE ي ود ه ان اإ مي ج1994-04-30اإ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

10601136ismail ي سٌلؾَ ج1998-05-20ا َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

10701024KHAOULA عُب وٌك ه ج1994-09-30د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

10611181KHDIJA سجية ج1997-08-10ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

10611567LAILA ج2000-09-22ًَىل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

10501053LAMIAE ي وختَ ج1996-05-14ملَاء ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

10501127MOHAMMED س ج1998-11-04َل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

10581157nohaila مي سو ٍك م ج1997-08-22هنَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

10641354RADIA مي سو ضَة م ج2000-11-11را َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

10601280SALWA ي سور لي ج2000-03-09سَوى اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

10611089samira خوفِق ج1996-02-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

10481025SOUKAINA يم هبصا ج1994-11-01سىِية اٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

10611592YASSMINE يس ني ادٌر ج2000-11-22ايمس َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

10381222YOUSSEF ق وسف ظاد ج25-04-1999ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ى10551128 بوس خايج حض ج1998-02-21ااً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

سٌلء10561019 يايف أ  ج1994-09-15ااحل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك10581201 ة هنَ زاًو ج1998-01-29أ اباً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مية10631196 عري أ م ج1999-02-02أ ابب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ِة10371274 صي رك ج1998-11-08أ ابح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مية10331023 ب أ م اً ج1997-05-19أ ابظ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ة10381205 سام صاب أ  ج1999-01-13أ ابؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

صمي10481097 ج1996-12-10أ ابيل م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صش10411094 دسام احل ج1998-08-20اب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ًل10631317 واُ دسام اً ج2000-07-24اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ص10631266 دسام ملسوه ج2000-01-01اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

اٍصي نزنة10331010 ج1995-05-30احب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

م10481141َ اظ ٌلن ف ج1997-09-11أ حب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

مة10501215 اظ ار ف ج2000-11-14أ خب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ص10501087 اج ار ُ ج1997-08-02اخب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

سالم10331009 ساً سر ؾب ج1995-04-10اب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ـايل10331002 ساً ان ؾب سؿ ج1993-10-01أ ب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س ُياء10591743 صاد ج2000-10-26اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

صمي10581158 صن م صا ج1997-08-31اب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صام ًَىل10591845 ج2001-07-28اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

مي ًبىن10551176 صاُ ب ج1998-11-20اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

مة10641169 اظ ي ف مي صاُ ج1998-09-20اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

امتن10201059 صامي ؾ ج1998-11-10اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي مسَة10561368 صامي ج2001-02-06اب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ة10491120 ورً صابس ز ج1997-04-28اب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة10371497 ي اً صثل ج2002-03-05اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ان س ياء10421041 صح ج1997-10-20اب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ِام10491004 و اً صمه ج1993-04-28اب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10591757 مي ة اإ صوك ج2000-11-13اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

صي ظفِة10581014 ج1993-10-25اب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10371200 اج صو ُ ٍص ج1997-12-16اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

م هبَجة10621223 ًص ج2000-03-10أ ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ائضة10621085 م ؿ ًص ج1997-11-10أ ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ٍك10591773 م هنَ ًص ج2000-12-13اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

صة10141161 ُز صمي اً ج2000-01-25اب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

مي10631141 س ر زاً ج1998-06-13اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

زمي محزة10371023 ج1993-11-23اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سُس ؾخَلة10541072 ج1996-09-16اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ة10711206 ُز عار ى ج2000-11-21اب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سة10381286 صي جمَ عاظ ج1999-12-21اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

صمي10611360 عري م ج1999-02-15اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

دسام10211074 عَوي اب ج2001-10-23اب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ـجان حٌان10481045 ج1995-09-02اب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ان10141216 مي ـمصان اإ ج2001-07-06أ ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ص10381326 ـزيي مق ج2000-09-05اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ي10591087 سٌلؾَ ىور اإ ج1995-07-22أ ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ن10331034 سان ىوري ؿ ج1998-12-27اب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية10611307 ال ذ ج1998-10-18أ ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ف10381248 وس الد ً ج1999-08-01أ ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

س10411172 َف سـَ ج2000-04-01أ ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

َلاس ص اميء10481384 ج2001-10-26اب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

س10611280 َوح رص َ ج1998-08-03اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س10621022 وو ِة ً ن ارك ج1995-06-21اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

صو حىمية10481240 ن ا ج1999-06-06اب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ًب10531116 خويم ًز ن اً ج1998-05-24اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

عاب س ياء10591827 ن اخل ج2001-05-09اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

صىض حمسن10571495 ن اً ج2000-07-25اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مة10701221 اظ ب ف عاً ن اً ج2000-03-18اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ال10711009 ـباس ام ن اً ج1994-11-20اب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

سي ُياء10551113 ـب ن اً ج1997-12-09اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ًب10201156 ورد ًز ن اً ج2001-11-07اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سان10611596 س اح وًَ ن اً ج2000-12-04اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ٍك10601241 ية هنََ ن زوً ج1999-09-14اب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ى10461015 ياد مععف ج1995-07-05أ ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

مية10301096 ياو أ م ج2000-02-21أ ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

صمي10601363 َ م ج2001-07-14اب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ًل10381103 اوي ؿ ج1997-01-28اهب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ص10621261 مية مع ج2000-10-14اهب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ء10711183 صا ُز مة اً اظ ال ف و ادل ج2000-04-29أ ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

رشف سىِية10561243 و اً ج1999-08-22أ ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

مة10611588 اظ صي ف عاُ و اً ج2000-11-15أ ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

َمية10501029 ـافِة ح و اً ج1995-01-24اب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

سجية10641390 فذح ذ و اً ج2001-06-01اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

مة10621279 اظ ي ف فض و اً ج2001-01-25أ ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ص10611496 وث ي ه فض و اً ج2000-03-04اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سى10541243 لامس ُ و اً ج1999-12-29أ ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ة10591581 ور س ه و اجمل ج1999-10-29اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ىبري10591426 اء اً وف و اً ج1999-01-01اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

سجية10591127 اء ذ وف و اً ج1996-05-22اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

لين10711106 س اً اء ؾب وف و اً ج1998-09-12أ ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ة10641090 ُز ة ى و سالم ج1997-08-20اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

َبة10591788 و ملفذح ُو ج2001-01-20اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ء10381061 صا ُز مة اً اظ مي ف صاُ واب ج1995-12-12أ ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص10551150 وث س ه وامح ج1998-07-18اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ال أ س َة10541064 وادل ج1996-07-01أ ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

مية10491036 وامت ام واخل ج1994-12-11اب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ن10641249 زل ن ق سٍ سـ واً ج1999-08-31أ ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ائضة10711051 عايف ؿ واً ج1997-05-26اب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

عرب ص اميء10611223 واً ج1998-02-21أ ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سة10331046 اج ـز م واً ج1999-12-01اب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي10591851 سٌلؾَ ـالء ا واً ج2001-08-26اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ـالء سارة10711071 واً ج1997-10-13اب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

فذح ص اميء10141073 واً ج1997-12-10أ ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

مة10531234 اظ فذح ف واً ج2000-08-02اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ام10621033 فذح وئ واً ج1995-11-27اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ـصيب10491015 فصاج اً واً ج1994-01-24أ ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ل10591046 اد ي ؿ فض واً ج1994-06-01اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

فالح سارة10701007 واً ج1993-09-16أ ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ف10501064 وس ََر ً واٌ ج1996-08-12أ ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ًب10551070 يجاح ًز واً ج1996-06-13اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ء10701048 صا ُز مة اً اظ يـمي ف واً ج1996-04-05اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ٍك10621258 يـمي هبِ واً ج2000-10-10اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ِيا سفِان10641025 واً ج1995-08-05اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

وب10581011 اء اً وف واً ج1993-10-13اب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10571429 اء سـَ وف واً ج2000-01-16أ ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

اء حمسن10381229 وف واً ج1999-05-13أ ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وسف10641252 س ً وًَ واً ج1999-09-10اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ان10571179 وبُضة امي ج1997-09-19اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن10701006 ي ازلٍ واتج حم ج1993-08-27اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10611355 وجـفص َل ج1999-02-06اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

دسام10591514 وحغ اب ج1999-06-14اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ن محزة10591270 ودٍ ج1997-11-22أ ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

د10561001 مي مصا ورح ج1993-01-01أ ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

س10571072 َ س اذل ـة ؾب ورف ج1995-09-01أ ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ش سىِية10301053 ورٌ ج1997-12-23أ ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ًب10591233 صة ًز وزُ ج1997-07-31اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

س10201093 وزاي سـَ ج1999-12-10اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سوى10531107 وزايد ف ج1998-02-17أ ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

سى10541089 وسَمي ُ ج1997-04-03اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

وس َف قَثة10571406 ج1999-11-19اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وش محزة10601287 ب ج2000-05-10اإ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صحمي10591044 ساً ام ؾب وؿ ج1994-04-23أ ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

سي مََىة10611321 وؿ ج1998-11-22أ ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مة10711170 اظ ًل ف وؿ ج2000-02-05أ ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ن10481300 اح وؾيان ف ج2000-03-01اب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ارس ظفاء10711200 وف ج2000-10-22أ ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

سجية10631356 اش ذ صم وً ج2000-11-28اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

وًيوار س ياء10551226 ج1999-10-16اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ي10621259 ََ وهمَار ذ ج2000-10-11أ ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

رص مََىة10371411 وه ج2000-08-24أ ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي اس َة10591453 ُو ج1999-02-14اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

صمي10481365 وش م ُو ج2001-05-31اب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

سوى10301034 وٍىري ف ج1997-01-13اب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

س10611091 َور َل ج1996-02-16اب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ص10461103 وث يي ه ج2000-12-30اب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

وب10141090 صاك اً ج1998-05-12اح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ة10481287 صمي ي ه سل ج2000-01-14اج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10481327 وث سََت ه ج2000-08-18أ ج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سي محزة10331032 َ ج1998-11-12اجس  سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

لصارت سىِية10301094 ج1999-11-03اث ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ة10501200 ُز لورت ى ج2000-06-28اث ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

سجية10591829 ة ذ وام ج2001-05-16اث َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

سوى10601114 اين ف ج1997-12-12امث َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وايب سفِان10631172 ج1998-10-25از َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ؽ سىِية10501180 ام ج1999-12-01أ ج ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

وى10601312 اين جن ج2000-09-02اج َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ة10461119 بًل اً ج2001-10-03اج فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سع مسرية10541237 ج1999-11-30اج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ء10701060 صا ُز مة اً اظ س ف سً ج1996-08-25اج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص مسرية10561200 سٍ ج1999-02-19اج َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

صمي10581225 صادة م ج1998-05-19اج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س10601175 صايم َل ج1998-12-23اج َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ًب10491164 صو ًز ج1998-02-19أ ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10611487 صي أ م ج2000-02-05اج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

وسف10371095 صي ً ج1996-01-28اج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مية10561395 لالل أ م ج2001-12-01أ ج َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

سر سىِية10481016 لَ ج1994-03-19أ ج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

فِعة حلسن10631186 ج1998-12-30اج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ة10381272 سام سي أ  الً ج1999-10-25اج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

سي جهص10411167 ََ ج2000-03-10اج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ِام10491317 ي اً َ ج2000-07-15امج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وادي قَثة10481235 ج1999-05-10اج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سجية10601093 ي ذ ـ وام ج1997-05-26اج َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

وران ص اميء10411196 ج2000-12-28اج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

سٌلء10631126 سر ا ًو ج1998-03-20اج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ى10141225 ِاوي سَم ج2001-12-16اج ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ائضة10611354 ِم ؿ ج1999-02-05اج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ل10561014 وا باٌك ه ج1994-05-22اح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

وٌك10601384 بضان د ج2002-02-09اح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ر10601043 لاد س اً بضان ؾب ج1995-08-10اح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

بَبة جهيان10141021 ج1995-01-31اح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

وصـَب10561136 بُش ب ج1998-03-09اح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ٍك10711158 بُش هنَ ج1999-11-22اح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

بَالت قَثة10371485 ج2001-12-12اح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

َا10371025 سو ده ج1993-12-10أ ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

صاش محزة10371254 ج1998-08-17اح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ًب10421087 سة ًز صميَ ج1999-11-10اح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ًب10201062 زوم ًو ج1998-11-15اح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سان أ س َة10631310 ج2000-06-19اح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

سان أ رشف10591670 ج2000-04-24اح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

سي10541177 سان هم ج1999-01-13اح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

سٌلء10591672 ن ا ساٍ ج2000-04-26اح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ِية10601183 ن ام ساٍ ج1999-01-22اح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10621316 وو سُبة ً ج2001-12-20اح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ني سارة10301013 س ج1995-02-09اح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

صمي10411130 سٌُة م ج1999-06-19اح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ن حس ياء10551008 عاٍ ج1993-04-26اح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

عَة ُضام10641057 ج1996-09-20اح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

فا محزة10491375 ج2001-04-10اح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ىوس هـمية10631271 ج2000-01-03اح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ا10481036 ور ىمي ه ج1995-06-01اح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

الل ص اميء10551354 ج2001-08-28اح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ََوي ص اميء10141104 ج1998-10-14اح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ٌليم ص اميء10461088 ج2000-08-26اح فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

هل10481347 س الإ س ؾب ج2000-12-16أ مح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

وش سىِية10371034 ج1994-06-18امح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سٌلء10581394 َيت ا ج1999-09-27امح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سجية10641205 ريي ذ ج1999-02-08امح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ة10541136 اًر زي م ج1998-03-29امح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ال10711150 َعو أ م ج1999-10-04امح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ميعة سِام10381354 ج2000-12-18امح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

وب10621210 ميو اً ج2000-01-16امح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سجية10371015 ني ذ ج1993-08-11امح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ة10571316 ور ني ه ج1999-02-26امح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

س ؿََة10621115 ََ ج1998-06-25امح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ٌوش برشى10611395 ج1999-06-07اح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ِية10491126 ني ام ٌ ج1997-06-11اح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ء10541074 صا ُز مة اً اظ سر ف ًو ج1996-09-26اح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

مة10421118 اظ ِا ف ج2001-06-29اح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

مية10201100 ِاوي أ م ح ج2000-02-01اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء10371043 صاي ِون زه ج1994-09-21اح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وىل10711210 سامل سام ؾب ج2000-12-11اذ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سي10641270 ِ سمي امل ج1999-12-07اذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ن10141003 صازن رضوا ج1993-07-02اد ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

زل10531018 ا بش ذ ًص ج1994-07-01اد َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ء10621306 صا ُز مة اً اظ بش ف ًص ج2001-09-25اد َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ف مِية10371079 ًص ج1995-09-18اد سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

مة10491101 اظ زان ف ج1997-01-01اد َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى10381092 وش سَم ج1996-10-03امخ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

وب10411125 مي أ ً ج1999-04-12أ مخ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

سٌلء10561332 وادري أ  ج2000-10-13اد َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

و سىِية10611071 وً ج1995-09-25اد َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

وي حس ياء10201159 ج2002-02-19أ د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وى10371111 ج1996-08-02اىخ جن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ِار ؾخَلة10631092 ج1997-08-20اد َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ء10411178 صا ُز مة اً اظ س ف َـَ ج2000-06-14اد ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ل10501174 ي دل ًو ن ظ ج1999-10-15اد ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ب حٌان10201011 اً ج1994-09-21اد ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مية10701263 ًل أ م د ؿ ج2000-11-24اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىض10621225 وسف ر ج2000-03-28اد ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ج1994-03-01ادار سارة10611017 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ف10481062 وس ج1996-03-22أ دار ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س10371179 ـرسي رص َ ج1997-09-12اداً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

صمي10481004 ون م اكه ج1993-04-12اداً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مة10481353 اظ سار ف ج2001-01-02اداً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ج1999-10-31ادب وظال10601249 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

س10631101 ًل او ج1997-10-08اداباب ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ٍك10381332 َ ج2000-09-24ادابغ دً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

س10491280 سو رص َ ج1999-12-09ادحب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صام ظفِة10591040 ج1994-02-17ادب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

صمي10481351 ىي م َِ دب ج2001-01-01اإ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

َوش حٌان10301119 دب ج2001-01-28اإ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ب10601204 ـًل راب ًو ج1999-05-11ادب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ٍك10301072 ٍك سَِ َ ج1999-01-01ادب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

سجية10301136 ان ذ ج2001-10-25أ دح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ء10501105 صا ُز مة اً اظ سيح ف ِ ج1998-03-24ادح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

سي10381333 ِ مي امل ج2000-10-01ادح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

فة10491060 ُس رشً ج1995-08-27ادذ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1995-03-01ادر حسن10711014 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ِام10501242 ً يس اإ دٌر ج2001-06-16اإ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ص10491151 وث وحيَاوي ه يس ب ج1998-01-02ادٌر َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ًب10711019 يس ًز ج1995-08-06ادٌر َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

يس س ياء10201146 ج2001-08-02ادٌر ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س10491236 يس ُي ج1999-03-05ادٌر َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

واري ص اميء10481009 يس ُ ج1993-07-22ادٌر َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وسف10541352 يس ً ج2001-11-17ادٌر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

سان10631328 م اح ج2000-08-28ادرهي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ًب10621255 م ًز ج2000-08-28ادرهي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

صمي10611016 وش م ج1993-12-30ادًر َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

سٌلء10561225 س ا سـَ ج1999-06-14اد َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

سي حٌان10611130 ج1996-11-28ادؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سجية10591387 ًل ذ ج1998-10-06ادؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ٍك10591435 ًل هبِ ج1999-01-13ادؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ق10411072 ساحل سن ؾب ص احل ج1997-11-15ادمع َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ون هـمية10591740 ج2000-10-14ادمع َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

سن10581233 ي احل ج1998-06-19ادمع َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

رية10711115 ي ُز مي ج1999-01-27ادٍ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10531297 َوة أ م ج2002-01-29ادً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ن10201017 سٍ أ مي ج1995-05-05ادُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سوى10601357 ََو ف ج2001-06-10ادُ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ة10701188 ُز صامي ى دوب ج1999-07-27اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ري حفعة10381366 ج2001-03-04ادوخن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

سة10381045 ب رص َ ج1995-05-09أ دً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10371228 ب ُي ج1998-04-12ادً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ي سارة10411022 ساحل ب ج1995-07-27اذؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ء10631233 صا ج1999-09-08اراوي ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ًب10481349 ج2000-12-25اراوي ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سة10641038 ج1996-01-20اراوي سـَ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ج1999-10-14اراوي سَوى10491263 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

هل10581468 سالا ج2000-04-18اراوي ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ني10611650 س أ م ج2001-06-04ارابح َل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ـايل10411184 ساً ج2000-09-16ارابع ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ايل ُبة10571559 ج2001-04-16ارج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

اين ص اميء10551321 ج2001-01-01ارج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

اء10561009 ي وف اً ج1993-12-21ارج َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ِبة حٌان10541010 ج1993-12-11ارح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ان10461099 ج2000-12-13ارزيق امي فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ج2002-01-15ارزوزي حسام10591890 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ًك برشى10211022 ج1997-09-04ارس ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ج2001-10-30ارسالن س ياء10591870 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ًب10631194 س ًز َ ج1999-01-15أ رص  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

س مـاد10611665 َ ج2001-08-05ارص  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وٌك10591194 ق د رف ج1997-02-12اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ص10571551 وث ق ه ج2001-02-21ارف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ىي10201144 ِيب حي ج2001-07-04ارك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مة10481139 اظ ن ف صه ج1997-09-10اره َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سٌلء10481203 ٌلن ا ج1998-11-16ارن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

اء10621197 َيب رج ج1999-11-25اره َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

َم لكثوم10631348 ج2000-10-28اره َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ِاء نزنة10461003 ج1993-07-30ارم فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ريي حس ياء10711108 ج1998-10-18أ زب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ج1999-02-23ازرال سَامين10381213 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

َبة10461120 سي ُو ج2001-10-19ازراً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ة10211031 ور ج1998-12-27ازريق ه ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ِية10581056 ج1995-08-16ازروال ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سة10501162 ج1999-07-25ازروال سـَ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ج1997-04-28ازروال ًَىل10481125 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10301022 ج1995-09-16ازروال َل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

صمي10481199 ج1998-10-21ازروال م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

يب ص اميء10551140 ج1998-04-29ازرً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ي سـاد10481364 ًو ج2001-05-26ازرً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

سة10491378 ي سـَ ًو ج2001-05-26أ زرً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صمي10701204 مي م ج1999-11-27ازظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صمي10601095 ف م ج1997-05-28ازؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

زة10571552 ٍز َرتة ؾ ج2001-02-28ازؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ِلة10591284 ميط رف ج1997-12-14ازؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة
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سة10631240 اري سـَ ج1999-10-02ازك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

خعار10481115 ص اه ج1997-04-02ازق َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سٌلء10601336 ودة ا ج2000-12-27ازق َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

مة10541334 اظ ريي ف ج2001-06-06ازن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

صمي10611642 ج2001-05-04ازلك م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ص10561327 اض مع ج2000-09-01ازحل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

س10371391 اك َل ج2000-06-08اًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

وٌك10701308 مي د ج2001-09-23اًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ص10711154 ج1999-11-07ازم مع َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

مي10371322 صاُ ج1999-07-07ازانك اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

س10421023 ج1996-04-09ازانك َل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ق10141072 صوا ُيب أ  ج1997-12-06ازه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ن10641187 ني رضوا ج1998-12-20ازه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

مية10561343 اري أ م ج2000-11-01أ ُز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ة10601137 صمي اري م ج1998-05-27أ ُز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ص ملَاء10701197 ج1999-09-13أ ُز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة10541201 اًر صي م ج1999-04-07أ ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ٍك10141183 ج2000-07-25أ زوار هنَ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سجية10611058 ن ذ ج1995-06-10ازواق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ن ص اميء10461032 ج1997-08-02ازوٍ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ساد سـاد10381271 ج1999-10-22ا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ساف س ياء10701211 ج2000-01-01أ  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني10601196 ي ايمس ع ج1999-04-08اس باً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ًب10501232 ج2001-02-20اس بو ًز ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

سبِـة ارشف10561078 ج1997-01-13ا َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

مة10571307 اظ ج1999-01-18اس خلاليل ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ء10491385 صا ُز مة اً اظ ج2001-10-01اس خوري ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ج1999-09-12اس خُت حسن10621180 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ة10411116 ور اٌش ه ج1999-01-01اخس َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ج2000-02-11ازسي سَامين10141163 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ص10581547 وث ة ه ج2000-11-14ازسجي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س10491238 ص سـَ ج1999-03-11ازسٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سجية10371177 ؽ ذ ج1997-09-08أ زسً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

دسام10411188 فِلة اب ج2000-11-02ازسً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

سس جالل10551059 ج1995-12-18أ  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

مي10701029 صاُ ب سضاف اإ ج1995-03-14ا ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

َاس10371306 س اً سـَ ج1999-05-04ا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س10481079 سي ادٌر سـَ ج1996-08-30ا َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سي حسام10611525 سـَ ج2000-05-15ا َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ز10381351 سلن فريو ج2000-12-16ا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

سلارب ص اميء10211065 ج2000-10-03ا ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

سىور حس ياء10591168 ج1996-11-27ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

س10581382 َ س اجمل سىور ؾب ج1999-08-31ا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

َة10701241 سالل راه ج2000-07-24ا ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص10461069 وث كل ه س ج2000-01-13أ  فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

س10491156 سََم رص َ ج1998-01-24ا َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ة10381247 سام ي أ  سَمي ج1999-07-31ا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ود10551168 وؾ سٌلء ب ج1998-09-16ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

س10621236 ي َل سٌلؾَ ج2000-06-15ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مي10591142 صاُ سٌلؾًَل اب ج1996-07-20ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

سٌلؾًَل جهص10591809 ج2001-03-08اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

الل حٌان10491212 ج1998-11-12أ مس َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1995-10-25اس يان حٌان10491065 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سة10571530 س سـَ سًِ ج2000-11-25ا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10381225 ج1999-05-03اس يٌُات ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سواري س ياء10201041 ج1997-09-26ا ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سواق س ياء10711112 ج1999-01-01ا َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ن10551083 سان سي ؿ سًو ج1997-01-01ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ج2001-07-24أ يس حسام10381388 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

وهَة10481060 ج1996-03-19ايس م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10481106 سام ي ا ج1997-01-07اس َ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ج1998-03-19اص باك مسَة10141084 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

س10591066 ج1995-01-01أ ص بايل َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ج1995-08-07أ ص بان أ رشف10571067 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

مة10381251 اظ ج1999-08-10اص بان ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ج1998-12-27اص باين ًبىن10531152 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

سة10381019 ي رص َ ج1994-01-18اص باً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ي هـمية10621070 ج1997-08-26اص باً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ِام10371051 ج1994-12-18اص خوك اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

صمي10371296 ج1999-03-03أ ص خوك م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ن10711076 زل صدِوي ق ج1997-12-20ا َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ال10561302 مية ام ج2000-05-10اذس َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ان10211055 مي ج2000-03-03أ رشاع اإ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ج1994-10-22ارشاق ص اميء10591059 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

سجية10371313 ج1999-06-02ارشاىق ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ش10601342 ج2001-01-25ارشف ازلروٌ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ي10481308 صلار سَِ ج2000-05-05ا َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ني10541096 ي ام صلصب ج1997-05-31ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ة10571310 ورً صلويب ز ج1999-02-01ا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

صلِق ظفاء10701200 ج1999-10-06ا ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س10371002 صالح رص َ ج1992-12-24ا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ة10601365 صٌلل ءاً ج2001-07-18ا َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

س10641394 الل سـ ج2001-07-30امش َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ي10571562 ور الل ه ج2001-05-10امش َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ًب10371185 ج1997-10-06اص يُذفة ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

مة10481057 اظ صَِب ف ج1996-02-15ا َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صمي10411101 ي م صَِ ج1998-09-22ا َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ظبان سىِية10601295 ج2000-06-06أ  َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ى10591878 ٍك سَم ظعَ ج2001-11-27ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

سي جهص10411165 ظـَ ج2000-03-06ا َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

وب10631262 ظلري أ ً ج1999-12-18ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

سى10631366 ظفادي ُ ج2001-01-05ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ي10631385 ظفِة هبِ ج2001-06-16ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

مية10551327 ي ام ظ ج2001-01-18ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ِام10501090 ً مي اإ ج1997-09-23امص ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

مية10481191 ظواٌك أ م ج1998-09-11أ  َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ظَاد هـمية10421050 ج1998-05-11أ  َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

مية10381195 ضالم أ م ج1998-11-02أ  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة10411214 صمي اين ه ج2001-05-14اظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ف10481034 وس حَون ً ج1995-05-01اظ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ن10561362 َس امي ج2001-01-02أ ظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ان10201081 مَعم امي ج1999-06-25اظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة10201121 اًر مَعم م ج2000-07-15اظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سر10591341 باٌك ب ج1998-06-07اؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

باٌك ًبىن10711057 ج1997-07-22اؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

صمي10641348 س م بَ ج2000-10-17اؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

سجية10381287 سات ذ بَ ج1999-12-23اؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

س10371297 سات سـ بَ ج1999-03-10اؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سة سىِية10631161 بَ ج1998-09-19اؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

س10611606 سة ُي بَ ج2000-12-23اؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ء10481258 صا ُز مة اً اظ سل ف بَ ج1999-08-26اؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

خَىة سىِية10631188 ج1999-01-01اؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

سوى10491143 سال ف ج1997-10-25اؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سجية10411182 سي ذ ج2000-08-24أ ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ًب10481275 صاب ًز ج1999-11-22اؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

زة10201047 ٍز صاب ؾ ج1998-02-24اؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ني10331017 صابت أ م ج1996-12-04أ ؾ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

احتة10491166 ش ف ٌص ج1998-02-20اؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صاي10201018 ش م ٌص ج1995-05-23اؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ضة سىِية10541345 ٌص ج2001-08-16اؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

س10501093 عم س اً زو ؾب ج1997-10-29اؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

سوى10551174 زى ف ج1998-11-09اؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

عام10201145 سُسو ؾ ج2001-07-14اؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي10411190 عار م ج2000-11-07أ ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ء10551341 صاي لة زه ج2001-04-17أ ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

صمي10371220 ىَِو م ج1998-03-04اؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

َاس10461080 ً َََوش اإ ج2000-07-05اؿ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ٌلري ص اميء10491326 ج2000-08-13اؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ٌلمصى سـاد10371352 ج1999-11-15اؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

مية10331025 ريي أ م ج1997-11-10أ مع سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ى10611339 ياايت سَم ج1999-01-03اؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سٌلء10141190 يُبة ا ج2000-11-20اؾ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ن10561130 زل يَرب ق ج1998-02-20اؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ني10701020 س يًَش اي ج1994-08-15اؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك10571505 واج هنَ ج2000-08-27اؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س10581333 بات َل ًو ج1999-03-22اؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية10211047 س ذ ٌو ج1999-11-08اؾ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

فِة سىِية10541325 ًو ج2001-02-27أ ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ى10551080 فِة سَم ًو ج1996-12-08اؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ء10491406 صا ُز مة اً اظ يات ف ًو ج2002-01-25اؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

صحمي10581267 س اً صان ؾب ج1998-09-20اق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س هللا10561153 صان ؾب ج1998-06-29اق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

صيب سَوى10491350 ج2000-11-29اق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي10491393 صض م ج2001-11-29اق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ل10301056 وا صض ه ج1998-04-25اق ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

مة10481033 اظ صىض ف ج1995-04-07أ ق َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

مية10381190 ارن ام صك ج1998-10-08اق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي10491372 سٌلؾَ صي ا ج2001-03-20اق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ال10581634 س ام ًص ج2002-01-31اق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

صمي10581152 ي م ج1997-08-07اك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

الد هـمية10201071 ج1999-02-28أ ك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ني10591089 س ٌلري اي ج1995-08-08اق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

م10711144 صا ه و اإ ج1999-08-12اق َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

َوس سىِية10591219 ج1997-06-14اق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ار حٌان10501079 ج1997-02-15أ خف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سجية10621062 صاويس ذ ج1997-06-01اف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ى10301035 صو صدي م ج1997-01-29اف ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ٍك10371475 صزاز هنَ ج2001-10-27اف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ني10481337 صايت أ م ج2000-10-24أ ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

صخي حس ياء10141048 ج1997-02-06أ ف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ًب10641059 صخي ًز ج1996-10-04اف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

مية10371307 ىُس ام ٍص ج1999-05-11اف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س10711023 َ ىُش ًو ٍص ج1995-09-18اف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ى10381368 وة سَم ًص ج2001-03-20اف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ًب10631312 عايح ًز ج2000-06-30أ ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

لص ص اميء10541333 ج2001-06-05اف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

لري برشة10591102 ج1995-11-15اف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ة10601003 لري سَعاه ج1992-12-10أ ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

لري ٌرسى10611625 ج2001-03-05اف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

سة10381114 َىة سـَ ج1997-06-15اف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ًك برشى10491186 ََ ج1998-06-27اف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ِية10371491 ََََح أ م ج2002-02-01اف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

سجية10551131 سمي ذ ج1998-03-03اك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

اء10461014 سمي رج ج1995-07-03أ ك فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

اظية10591603 سمي ف ج1999-12-22اك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

وصـَب10631357 صاب ب ج2000-12-04اك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

س10641014 ش امح ٌص ج1995-01-01اك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

غ مََىة10421006 ًص ج1994-01-26اك َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ـايل10611022 س اً ضمَح ؾب ج1994-04-15اك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ة10481167 سام ضان أ  ك ج1998-02-09اإ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ن10411028 ي ورسٍ ََل ج1995-10-28اك َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

س10611705 وظَؽ َل ج2002-01-23أ ك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ُش أ رشف10501068 ج1996-09-28اك ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ى10701306 خاش سَم ن ج2001-08-21اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

حَح حىمية10621226 ج2000-04-08او َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

حََُش ص اميء10601145 ج1998-07-13او َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ساو حس ياء10491255 ج1999-07-20ان َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سٌلء10381309 صاب أ  ج2000-05-15أ ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

يش مٌال10561077 ضُ صام امل ج1997-01-09اه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ى10481263 صام مععف ج1999-09-20أ ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

اة10381064 و جن صام ج1996-01-01اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سة10501032 صاكو رص َ ج1995-05-22اه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ًب10331008 صاكو ًز ج1994-11-13أ ه سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10571300 صاكو سـَ ج1999-01-09أ ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

صين ص اميء10371270 ج1998-10-14اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صوا سىِية10491210 ج1998-10-27اه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب10381412 صوج أ ً ج2002-02-11اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ن10371477 سا صوش وج ج2001-11-01اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ن10541313 صوم ؿالء ازلٍ ج2000-12-30اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

صان ص اميء10601278 ٍص ج2000-02-07اه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ن10601027 صان ورسٍ ٍص ج1994-09-24اه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ش برشى10611319 ٌص ج1998-11-19اه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ًب10601362 ش ًز ٌص ج2001-07-11أ ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سجية10621046 صمي ذ ج1996-08-20أ ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ًب10481321 صمي ًز ج2000-07-20أ ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ى10701313 صمي سَم ج2001-10-27أ ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ن هـمية10551349 ٍص ج2001-07-01اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

َاس10641291 سة اً ي ًص ج2000-02-09اه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سٌلء10611394 س أ  ساه ج1999-05-28اه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ن10621298 زل َىش ق ج2001-06-28اوض  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ٍك10621146 عوان هنَ ج1999-01-27او َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ل10481386 اد عَب ؿ ج2001-10-30او َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وٌك10421048 ـمش د ج1998-04-13أ و َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ج1995-05-31االكلك ص اميء10371068 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ء10491086 صاي ج1996-07-08أ الكوو زه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ى10581637 ن حض َوٍ ج2002-02-23الك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

م10701330 صا ه َح اإ ج2002-03-04امك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سحية10551187 َح م ج1999-02-25امك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

صمي10301054 يار م ج1997-12-26ان ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

مة10481315 اظ ياو ف ج2000-06-18ان َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

مة10711041 اظ ياو ف ج1996-12-16أ ن َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ى10581130 ور يربي ه ج1997-02-18ان َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سو حٌان10381097 ي ج1996-12-04أ ن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

يم مِية10411043 ج1996-09-08ان َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ياكر سىِية10381232 ج1999-05-18أ ن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ة10491154 امض يىِو ف ج1998-01-08ان َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ة10481221 صمي يوز ه ج1999-03-14أ ن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ص10631268 ين مع ج2000-01-01ان َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ني10591553 س يٌُة احل ج1999-09-07ان َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ص10201006 اج وداد ُ ج1993-12-08اه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ورو ًَىل10141023 ج1995-02-23أ ه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

وزلل حٌان10551296 ج2000-08-11اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

غ سـاد10571168 وه ج1997-08-01أ ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س10581535 َيب َل ج2000-10-17اه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10501035 َيب م ج1995-07-15اه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

اء10591587 سي وف َ ج1999-11-20أ ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

د10371469 مًَل مصا ج2001-07-01اگ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ال10301040 سر ام ج1997-05-02الاب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

مة10371014 اظ ي ف مي صاُ ب ج1993-08-05الإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي مٌال10601031 مي صاُ ج1994-11-20الاب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

َغ سٌلح10211075 ج2001-11-28ال ب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

زة10591379 ٍز ود ؾ ج1998-09-19الاج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

مية10491116 سي أ م ج1997-03-03ال مح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ِية10571473 سي ام ج2000-05-16ال مح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ني10141070 ربي ايمس ج1997-11-28الاذ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

168/384
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

رض ص اميء10611521 ج2000-04-26الاد َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

دسام10371243 ب يس اإ ج1998-07-10الإدٌر سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مي10641262 صاُ يس اب ج1999-10-28الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

الم10591442 يس اح ج1999-01-26الادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

اء10581120 يش رج ضُ يس امل ج1997-01-02الادٌر َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ال10591103 يس ام ج1995-11-29الادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

س10631044 يس اَل ج1996-02-08الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

مية10621222 يس ام ج2000-03-09الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

خعار10591537 يس اه ج1999-07-30الإدٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

سر10641225 يس ب ج1999-04-18الإدٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ة10641362 وزً يس بيور ف ج2001-01-01الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

يس محزة10631208 ج1999-05-07الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

س10641091 يس محَ ج1997-09-01الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ًب10571273 يس ًز ج1998-11-19الإدٌر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

يس سـاد10631368 ج2001-01-30الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

فذاح10631272 س اً يس ؾب ج2000-01-05الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ىصمي10581431 س اً يس ؾب ج1999-12-02الادٌر َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ىبري10621153 ساً يس ؾب ج1999-04-01الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

يس حمسن10571497 ج2000-08-02الإدٌر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س10631109 يس َل ج1997-12-02الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

س10641339 يس َل ج2000-09-02الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

س10571234 يس َل ج1998-07-06الإدٌر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صمي10591445 يس م ج1999-01-31الادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

صمي10591261 يس م ج1997-10-30الادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

يس مٌار10201027 ج1996-07-01الادٌر ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

يس هـمية10591042 ج1994-03-16الادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ص10711186 اج يس ُ ج2000-05-29الادٌر َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

يس جهص10631229 ج1999-08-29الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

يس جهص10551326 ج2001-01-18الإدٌر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

س10621251 يس ُي ج2000-08-22الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

يس َُبة10641372 ج2001-02-26الإدٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

مس10641029 يس وا ج1995-09-02الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

اء10611029 يس وف ج1994-07-07الادٌر َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

يس ٌرسى10591265 ج1997-11-05الإدٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ٍك10481266 ج1999-10-15الاراوي مجَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ج1997-07-18الاروش حٌان10541102 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ج1998-10-21الازرق مٌال10711109 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ء10541305 صا ُز مة اً اظ ص ف ج2000-11-15الازؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

اري اس َة10591847 ج2001-08-11الاُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

سًـة10571200 اري ب ج1998-01-08الاُز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ء10631355 صا ُز مة اً اظ اري ف ج2000-11-28الاُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ص10591802 وث اري ه ج2001-03-02الاُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

اري ٌرسى10381346 ج2000-12-01ال ُز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

سجية10581313 ص ذ ج1999-01-14ال ُز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س10641130 ص ُي ج1998-03-16ال ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ِام10631360 صي اً ج2000-12-15ال ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

صمي10631327 صي م ج2000-08-16الاُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

اء10611457 صي وف ج1999-11-03ال ُز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وسف10621161 صي ً ج1999-06-01ال ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان10581417 س امي سـ ج1999-11-07الا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ى10591704 صاين حض ج2000-07-14الا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ص10591705 صاين مق ج2000-07-14الا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ء10501241 صا ُز مَ اً اظ صىص ف ج2001-06-13الا ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

سجية10591399 صِب ذ ج1998-10-26الا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

صِب مسرية10641404 ج2002-01-10الا َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

س10371476 ظب ُي ج2001-10-29ال  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ظَح ظفاء10481297 ج2000-02-13ال  َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10581083 ظًَل م ج1996-02-09الا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صج حس ياء10331028 ج1998-06-11ال ؾ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س10631119 واين رص َ ج1998-01-28الاؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

وج ص اميء10581470 ج2000-04-24ال ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وج ظفاء10611201 ج1997-11-12الاؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

َاليل10541061 لاين اجل ج1996-05-14الاف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

اء10581195 صي رج ج1998-01-01ال مق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ء10601021 صا ُز مة اً اظ ي ف ح ج1994-02-05الاو َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ال10611509 ام أ م ج2000-03-30الإم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س10711137 س َل ج1999-07-13الاجم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

س10541156 صاين ؿَوي َل ج1998-09-01ال م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ى10561400 وي سَم ج2002-03-25ال م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ني حس ياء10621050 ج1996-10-01ال م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ٍك10371138 ني هنَ ج1997-02-27الام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10621134 خايك ًز ج1998-12-02الاه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ص10551202 وح خعار ه ج1999-06-27الاه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

عاري حفِؼة10381039 ج1995-02-25الاه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

َمية10621140 عاري ح ج1999-01-01الاه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

مة10371204 اظ عاري ف ج1997-12-25الاه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ًب10581162 فويس ًز ج1997-09-18ال ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ِية10571466 وار ام ج2000-05-01الاه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

وي مِية10641005 ج1993-11-08الاُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ج2000-10-15ال ويل سـاد10561334 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

اين ص اميء10551033 ج1994-11-23الاوم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ء10461018 صا ُز مة اً اظ دمي ف ج1996-02-13الاً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ويب حس ياء10381003 ج1993-04-05الاً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

بايج جنمة10561063 ج1996-08-10اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

اء10631022 باردي رج ج1994-11-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

باردي فذَحة10371165 ج1997-07-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

د10591371 باردي ودا ج1998-08-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

س10371423 وو باردي ً ج2000-10-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

بارودي ًَىل10611458 ج1999-11-04اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

م10301130 صا ه باز اإ ج2001-06-25اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

باز سِام10381220 ج1999-03-28اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ء10571229 صا بازي ُز ج1998-06-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

بازي ص اميء10381323 ج2000-08-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ًب10411038 ين ًز باًز ج1996-02-20اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ة10411158 ين اندً باًز ج1999-12-19اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ص10611371 اج ي ُ باس ج1999-03-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ًب10631103 وري ًز باك ج1997-10-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

يس سومِة10491040 باو ج1995-01-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ن10631298 ور ازلٍ ًل ه باُ ج2000-04-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

اء10371290 ن وف باٍ ج1999-02-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

مية10481150 بجادي أ م ج1997-10-21اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ء10491110 صا ُز مة اً اظ بحاث ف ج1997-02-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

امثن10201123 بحار ؾ ج2000-08-29اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

بحصاوي سَوى10611275 ج1998-07-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ء10591736 صا ُز مة اً اظ بحصاوي ف ج2000-10-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ة10611036 ور بحصاوي ه ج1994-11-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ف10611076 وس بحصاوي ً ج1995-10-27اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ان10591147 بحصي امي ج1996-08-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ٍك10531251 بحصي هنَ ج2000-10-28اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

وٌك10621127 بزاري د ج1998-10-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ًب10701027 بزاري ًز ج1994-11-24اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ائضة10641083 بزاري ؿ ج1997-07-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

مة10591356 اظ بزاري ف ج1998-07-26اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

صمي10591321 بزاري م ج1998-04-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

برَايل بسمة10701321 ج2002-01-04اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س10501003 َ ساجمل ساوي ؾب ب ج1993-05-08اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ساوي وس مية10601015 ب ج1993-09-20اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سر ص اميء10461051 ب ج1999-05-23اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

وفِق10371044 سراوي ث ب ج1994-09-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ًب10591775 سراوي ًز ب ج2000-12-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ام10561375 سري وئ ب ج2001-03-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

َا10581354 سوي ده ب ج1999-06-30اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سوي ص اميء10331014 ب ج1996-06-11اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني10541307 سوي ايمس ب ج2000-11-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ىبرية10631028 رباض اً ج1995-05-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ن10141022 زل رباق ق ج1995-02-06اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ي سِام10481124 مي رباُ ج1997-04-25اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سٌلء10491396 رباي ا ج2001-12-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

سجية10211038 ربج ذ ج1999-06-12اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ربيج حس ياء10531240 ج2000-09-12اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ٍك10501177 ربيج هنَ ج1999-11-11اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ربداوي حس ياء10631041 ج1995-11-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ء10141068 صا ُز مة اً اظ ربزايل ف ج1997-11-14اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ًب10541207 ربيق ًز ج1999-05-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ًك أ س َة10611560 ربم ج2000-09-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ان10491175 ربين امي ج1998-05-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

وب10631234 ايم أ ً رُب ج1999-09-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ضـَبِة10621320 ي اً ربمه ج2002-08-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ِام10621314 ي اً ربمه ج2001-11-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

َمية10611473 ويم ح رُب ج2000-01-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سة10611072 ويم سـَ رُب ج1995-09-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

صحٌلن10561301 س اً ويم ؾب رُب ج2000-05-07اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ي مسرية10421012 مي رُب ج1994-11-20اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ربودي ص اميء10371480 ج2001-11-19اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

مية10481301 لًل  أ م رًب ج2000-03-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ال10611125 ة ام ربمي ج1996-10-15اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

صمي10581148 ىي م ربهي ج1997-07-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

171/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

زة10621275 ٍز ي ؾ زباؾ ج2000-12-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ني10591272 زبدويل أ م ج1997-11-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ص10621158 وث بس باوي ه ج1999-05-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

س10621220 بس خاين َل ج2000-03-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

بض خاوي مسَة10371310 ج1999-05-23اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

برشاوي سىِية10591034 ج1993-12-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

وب10611217 بضريي أ ً ج1998-01-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ان10481241 مي بعاري اإ ج1999-06-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

برصاوي جهص10411060 ج1997-07-25اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ني10591755 س برصاوي اي ج2000-11-09اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

س10571144 برصي رص َ ج1997-04-04اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ًب10301100 برصي ًز ج2000-04-26اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

صحمي10641332 ساً برصي ؾب ج2000-08-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

بعاش محزة10541068 ج1996-08-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

سي10571305 ِ بعَوي امل ج1999-01-12اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مية10611649 بعَوي ام ج2001-06-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

صمي10611528 بعَوي م ج2000-05-21اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

اظية10601124 بـري ف ج1998-01-19اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ان10571248 مي بـَوي اإ ج1998-08-31اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ة10611112 بلادي اندً ج1996-08-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

بلار نزنة10531164 ج1999-03-12اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ِان10601029 سادي امس بل ج1994-11-04اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سادي بسمة10611710 بل ج2002-03-23اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

رية10711049 سادي ُز بل ج1997-05-10اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ق10631055 ساحل سادي ؾب بل ج1996-09-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

سادي فذَحة10411016 بل ج1994-08-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

سادي ًبىن10421072 بل ج1999-04-25اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

صمي10581519 بلزاوي م ج2000-09-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س10631105 بلال امح ج1997-11-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

وصـَب10611315 بلال ب ج1998-11-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ء10371024 ول بلايل د ج1993-11-28اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

امثن10491292 بلايل ؾ ج2000-02-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ية10611692 بىصي دً ج2001-11-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

بىصي س ياء10591110 ج1996-01-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ص10571470 اج بىصي ُ ج2000-05-11اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

وفِق10581397 الكوي ث ب ج1999-10-06اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ني10641238 س بىوش اي ج1999-07-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ٍك10551055 باليل هنَ ج1995-10-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ٌلد10331022 بالوي ؾ ج1997-05-08اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

بَلَيث حس ياء10301004 ج1994-03-09اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

بًَيس ص اميء10641392 ج2001-07-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

وىل10581217 س امل بًَيس ؾب ج1998-04-21اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب10501103 ي ًز بَوظ ج1998-03-03اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

ي ُياء10611055 بَوظ ج1995-05-26اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

بيرصي أ س َة10601211 ج1999-05-29اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ٍك10541262 ًك هنَ بي ج2000-04-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

وٌك10611075 بيوري د ج1995-10-20اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س10631170 بيُين َل ج1998-10-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

مية10621156 هبايل أ م ج1999-04-24اٍ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه
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صمي10531112 هبجاوي م ج1998-04-16اٍ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ان10381033 مي هبوين اإ ج1994-11-04اٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

صمي10381269 هبوين م ج1999-10-21اٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ني10141214 س ىي اي هب ج2001-07-01اٍ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

هبَالت ًعَفة10581047 ج1995-03-02اٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية10571324 سي ام بومحَ ج1999-03-25اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سى10631241 سي ُ بومحَ ج1999-10-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

بودادي برشى10371298 ج1999-03-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

بودايل أ س َة10641373 ج2001-03-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

وب10641110 بودايل أ ً ج1998-01-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ري10631295 بودايل ُز ج2000-04-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ان10381321 مي بوريج اإ ج2000-08-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ِوق حفعة10301024 بورين ازلك ج1995-12-17اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

س10481249 بوري أ و ج1999-07-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ن10551146 بوري ؿالء ازلٍ ج1998-05-30اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

لاين10591260 ساً بوزراري ؾب ج1997-10-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

اء10301019 سي دؿ بوزً ج1995-08-22اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

سي جهص10611609 بوزً ج2000-12-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ص10591500 اج بوس خاين ُ ج1999-05-19اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ي ملَاء10201149 ف بورشً ج2001-08-15اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

رية10601292 بويص ُز ج2000-05-26اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ًب10601216 بويص ًز ج1999-07-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ائضة10561129 بوظريي ؿ ج1998-02-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

سجية10591085 سي ذ بوؾبَ ج1995-07-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

سٌلء10211032 زاوي أ  بوؾ ج1999-01-10اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سجية10381259 زي ذ ٍز بوؾ ج1999-09-09اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

س10481070 عم س اً زي ؾب ٍز بوؾ ج1996-06-14اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اء10611144 صي رج بومع ج1997-02-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

و10621280 ام بوؾياين ظ ج2001-01-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

س10641153 بوؾياين َل ج1998-07-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ء10411155 صا ُز مة اً اظ بوؾَادي ف ج1999-12-06اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ن10141002 يس ورسٍ بوؿُ ج1993-04-21اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

سجية10581626 يش ذ بوؿُ ج2002-01-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

بار10571148 ساجل يش ؾب بوؿُ ج1997-05-02اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10621215 يش م بوؿُ ج2000-02-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ب10331063 بوؾَعاوي راب ج2001-07-01اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

َية10371348 فِاين ايمس بوق ج1999-10-29اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10631316 بوقَين م ج2000-07-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

اب10141056 بويف رح ج1997-06-06اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ة10371240 ُز ويس ى بوم ج1998-07-04اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سٌلء10371405 ايل أ  بُو ج2000-07-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ايل ص اميء10631376 بُو ج2001-03-31اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ان10591141 اليل امي بُو ج1996-07-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ىص10571002 وب اليل ب بُو ج1993-01-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وسف10491228 بَار ً ج1999-01-25اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10371194 اج بَرت ُ ج1997-11-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سايل حس ياء10591676 بَ ج2000-05-06اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

س10571253 بَغ ادٌر ج1998-09-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س10591457 بَغ َل ج1999-02-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

بَضوري ص اميء10641148 ج1998-07-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

عَب10641061 سامل بَضوري ؾب ج1996-11-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

بال10301036 ك ىي اإ بهي ج1997-02-24اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

وٌك10371113 خاج د ج1996-08-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ٍك10621302 خاج هنَ ج2001-07-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ص ًَىل10571029 خاج ج1994-05-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

خايج برشى10711220 ج2001-04-02اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ني10551172 س ام خايج َل ج1998-10-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

صمي10371350 خايج م ج1999-11-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ًب10381244 خادري ًز ج1999-07-05اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

سٌلء10611615 خاديل ا ج2001-01-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

مية10611318 خاديل أ م ج1998-11-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

دسام10611446 خازي اب ج1999-10-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س10611644 خازي امح ج2001-05-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ري10571034 خازي ُز ج1994-07-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سوى10611230 خازي ف ج1998-03-15اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

خازي ُبة10541301 ج2000-11-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ي حٌان10461049 خاق ج1999-01-28اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

فة10611402 ي رشً خاق ج1999-06-20اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ن10711031 يي ازلٍ ي حم خاق ج1996-06-15اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ان10591184 خايق امي ج1997-01-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

خايق بضار10641330 ج2000-08-04اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

خايق سـاد10571323 ج1999-03-19اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

خايق سوسن10551380 ج2002-03-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

وٌك10381030 يت د خاالكه ج1994-10-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ي ظفاء10461115 خاًو ج2001-08-01اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

س10301057 ي َل خاًو ج1998-05-24اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

سجية10571426 ب ذ خائ ج2000-01-09اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن10611283 زل ب ق خائ ج1998-08-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ص10541194 وث ب ه خائ ج1999-03-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ص10611222 وث م ه خاً ج1998-02-19اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صمي10491364 م م خاً ج2001-02-03اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ء10591808 صا ُز مة اً اظ خايئ ف ج2001-03-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

خباري محزة10581463 ج2000-03-05اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ة10571074 صمي خباري ه ج1995-09-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ىصمي10571388 ساً ي ؾب خباؾ ج1999-10-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10141165 خجاين ذ ج2000-02-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ء10601047 صا ُز مة اً اظ خجاين ف ج1995-12-21اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ني10201113 س خجاين اي ج2000-06-09اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َمية10381207 خحصاري ح ج1999-01-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س10561236 رتايب َل ج1999-07-25اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

رتيب سِام10541208 ج1999-05-19اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

زل10611690 ا ي ذ رتق ج2001-10-31اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ٍك10601371 رتيك وس َ ج2001-10-25اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ِام10421105 ً ي اإ ـ رًت ج2000-08-24اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

صمي10571174 زتاريب م ج1997-08-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س10371137 وو خلٌلري ً ج1997-02-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سجية10501104 ي ذ خل ج1998-03-04اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

ي سارة10591069 خل ج1995-01-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ني10551304 س ي اي خل ج2000-09-13اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

سجية10611188 خاكين ذ ج1997-09-04اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ًب10381099 خاكين ًز ج1997-01-01اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

خاكين جهص10611451 ج1999-10-25اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س10381392 امتري َل ج2001-08-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

وب10541016 هتايم اً ج1994-06-06اٍ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

هتايم سـاد10481010 ج1993-08-18اٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

هتايم سِام10611286 ج1998-08-18اٍ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

خوايب سِام10621145 ج1999-01-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

زة10641108 ٍز خوايب ؾ ج1997-12-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

سة10541118 اج خوات م ج1997-11-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

خويب حٌان10301141 ج2002-01-01اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 008ف

سجية10581132 خويب ذ ج1997-03-07اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة10481352 يس راحب خودي الادٌر ج2001-01-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

خورايب ص اميء10711147 ج1999-09-04اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

خورايب مٌال10561388 ج2001-09-08اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

مية10701307 خوري ام ج2001-09-12اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

خوزي حس ياء10501254 ج2002-01-17اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

سجية10551032 خويك ذ ج1994-11-11اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

خويك مـاد10701302 ج2001-08-05اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سٌلء10631030 خويم أ  ج1995-06-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

خويم سِام10631396 ج2001-11-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

صمي10641294 خويم ه ج2000-02-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

س10601050 خويم َل ج1996-01-01اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ٍك10371332 خويم هبِ ج1999-08-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10601376 اج خويم ُ ج2001-12-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سن10581610 يس احل خوو ج2001-08-29اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صيب وس مية10491300 خوٍ ج2000-04-08اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ِام10611363 صيس اً خوٍ ج1999-02-20اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ري10371433 خُيس مس ج2001-01-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ِية10461048 خَويت أ م ج1999-01-21اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ثَجاوي حٌان10711085 ج1998-02-10اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

هل10421044 سالا ثوري ؾب ج1998-02-03اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ة سىِية10611517 ًص اب ج2000-04-15اجل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ص10501210 وث ويس ه ام ج2000-09-13اجل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ويس ٌرسا10631399 ام ج2001-12-25اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ص10371059 وث اوي ه ج1995-03-01اجل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ىن10581242 اوي م ج1998-07-06اجل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

باري س ياء10571080 ج1996-01-01اجل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ى10711086 بايص سَم ج1998-02-10اجل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ة10481122 بايل اندً ج1997-04-22اجل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ًب10611533 رباوي ًز ج2000-06-08اجل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سٌلء10491297 ربي أ  ج2000-03-15اجل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

بًل حِاة10641223 ج1999-04-09اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

بًل سىبية10591225 ج1997-06-30اجل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ي10381345 ساد فِع ج2000-11-26اجل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ص10381077 وث ساد ه ج1996-04-02اجل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ن10551014 سي ظرٍب سً ج1993-10-17اجل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ًب10701033 صاري ًز ج1995-04-26اجل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10591320 صايف ام ج1998-04-08اجل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ص10621185 اري مع صج ج1999-10-15اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

دسام10301137 صجِين اب ج2001-10-26اجل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ص10601020 اج صيف ُ ج1994-01-25اجل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

امت10211069 ي ح اظ صم ج2001-01-20اجل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

َمية10571363 وين ح صم ج1999-07-28اجل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

صويم هـمية10621114 ج1998-06-25اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ء10301028 صاي س زه ًص ج1996-05-16اجل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ص سارة10491381 ٍص ج2001-07-03اجل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

صمي10701046 ي م ف ًص ج1996-03-26اجل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص10481063 اج زويل ُ ج1996-04-17اجل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سان10581503 ـفصي اح ج2000-07-15اجل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سٌلء10601099 ـفصي أ  ج1997-07-09اجل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ـاًَة10141026 ـفصي اً ج1995-05-11اجل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ـفصي حِاة10621067 ج1997-08-01اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

سجية10641081 ـفصي ذ ج1997-06-01اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ـفصي ًَىل10631112 ج1998-01-01اجل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

وى10561397 ـفصي جن ج2001-12-25اجل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

فصي ًىبرية10371376 ج2000-03-14اجل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اكين حس ياء10701267 ج2000-12-24اجل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية10301038 اكين ذ ج1997-04-14اجل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ء10591720 صا ُز مة اً اظ الب ف ج2000-08-20اجل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سة10481343 َ سلي زوب ج2000-12-09اجل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ًب10501134 سلي ًز ج1999-02-04اجل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

سلي جهص10501066 ج1996-08-25اجل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سجية10371196 ايل ذ ج1997-11-25ادل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سة10601001 اج يايت م ج1992-12-04اجل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

صي س ياء10541019 واُ ج1994-06-18اجل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

سجية10561094 وليل ذ ج1997-08-12اجل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

َمية10611092 صي ح ُو ج1996-02-21اجل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صي ص اميء10611438 ُو ج1999-09-28اجل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10701332 َاد ذ ج2002-03-21اجل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ني10541127 سًو يش جم اب ج1998-01-12احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ء10211058 صا ُز مة اً اظ ي ف امت ج2000-04-03احل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

سحية10551163 ي م امت ج1998-08-26احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

وٌك10541309 ص د عاُ اج اً ج2000-12-11احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ٍك10491232 صامي مجَ اج ب ج1999-02-15احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

مية10601167 ب أ م اج ج1998-11-10احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

يب ص اميء10641361 اج ج2000-12-28احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

صمي10631068 ز م اج ج1997-02-01احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

سٌلء10641345 ايج ا ج2000-10-06احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ِامشَة10621198 ايج اً ج1999-11-28احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

مة10571007 اظ ايج ف ج1993-03-15احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء10421109 صا ُز مة اً اظ ايج ف ج2000-11-14احل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ص10711221 اج ايج ُ ج2001-04-05احل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

مي10371439 ايج وس  ج2001-02-06احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

اد مٌَة10141113 ج1998-12-10احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ادي ًَىل10561112 ج1997-12-18احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

س10581113 وو ادي ً ج1996-12-04احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة10141088 صمي ق ه ادً ج1998-04-28احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

مية10611566 اريت أ م ج2000-09-20احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10571166 اريث ذ ج1997-07-29احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

رص10591596 ارم ان ج1999-12-04احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

صمي10581023 اري م ج1994-02-09احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سٌلء10631184 ايض ا ج1998-12-16احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

سجية10571312 ايض ذ ج1999-02-12احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

زة10601064 ٍز ايض ؾ ج1996-07-11احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ى10561145 ورش افؼون ب ج1998-05-11احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

سجية10561385 افؼون ذ ج2001-07-29احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ة10501031 صمي افؼون ه ج1995-04-10احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

وب10601373 ي أ ً افؼ ج2001-11-17احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ِة10621148 ي رك افؼ ج1999-02-15احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

س10641109 واح س اً ي ؾب افؼ ج1998-01-01احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ي سِام10591565 امك ج1999-10-02احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

مية10501233 ي ام امل ج2001-03-15احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

صمي10201138 سي م ام ج2001-03-17احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س ًبىن10371107 اً ج1996-06-16احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ارق10491226 ي ظ اً ج1999-01-21احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سجية10711175 بايب ذ ج2000-03-08احل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

بايب سىِية10571183 ج1997-10-10احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن10701255 باري أ مي ج2000-10-11احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مي10561097 بال ره ج1997-08-16احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10591295 بيش ذ ج1998-01-11احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

بيش سىِية10561284 ج2000-01-30احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

و10551111 ام بًل ظ ج1997-12-01احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

دسام10371130 بُب اب ج1997-01-21احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

س10601268 جايج سـ ج2000-01-01احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

جام مسرية10631056 ج1996-10-10احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

صمي10141141 جام م ج1999-08-16احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

سوى10571443 جباوي ف ج2000-03-03احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ٍك10591831 جصة هبِ ج2001-05-21احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

س10631006 جصي امح ج1993-07-13احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

جًل سٌلح10601219 ج1999-07-14احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

اء10481197 جويج رج ج1998-10-01احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

جويج وظال10301144 ج2002-02-23احل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 008ف

ي10581303 سٌلؾَ جوي ا ج1998-12-22احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سوى10301093 جوي ف ج1999-10-09احل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ام10631214 ي وئ ج ج1999-05-16احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ـاًَة10501039 ساد اً ج1995-09-22احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ء10611405 صاي ساد زه ج1999-06-29احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ء10501188 صا ُز مة اً اظ ساد ف ج2000-02-13احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

دسام10411071 سادي اب ج1997-11-08احل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

س10631252 سادي اَل ج1999-11-26احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

سادي برشى10491239 ج1999-04-04احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سجية10621268 سادي ذ ج2000-11-12احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ًب10491409 سادي ًز ج2002-02-21احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سادي سوسن10601218 ج1999-07-12احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

احتة10621257 سادي ف ج2000-09-29احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سادي ًعَفة10601356 ج2001-06-03احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ل10601089 وا سادي ه ج1997-05-13احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ساين حىمية10481044 ج1995-07-28احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ساوي حس ياء10631032 ج1995-07-10احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ء10491163 صا ُز مة اً اظ ساوي ف ج1998-02-19احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ل10611430 وا ام ه سج ج1999-09-08احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10461040 سوي ذ ج1998-02-28احل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

سي10551061 ِ ص امل ج1995-12-29احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ص10491328 وث ص ه ج2000-08-16احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

لفور10591887 ساً صار ؾب ج2002-01-01احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

زل10591668 ا صاري ذ ج2000-04-19احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

سجية10581452 صاري ذ ج2000-01-28احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

مية10481383 صيت أ م ج2001-10-22احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ى10491088 صيت مععف ج1996-07-29احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

وٌك10201022 صش د ج1996-02-26احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صيش ًَىل10631400 ج2002-02-23احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

وي نزنة10601339 صف ج2001-01-13احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ء10571283 صا ُز مة اً اظ صاكيت ف ج1998-12-10احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

صمي10561123 صاكيت م ج1998-02-01احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

مية10491386 صوري ام ج2001-10-10احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ء10491057 صا ُز مة اً اظ صي ف ج1995-07-26احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

صي س ياء10591200 ٍص ج1997-03-15احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

زوي حس ياء10541034 ج1995-02-20احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

س10531180 ساين سـَ ج1999-08-02احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ة10481019 ُز سىة ى ج1994-07-02احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة10591159 ورً ياوي ز ج1996-10-04احلس  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ياوي حس ياء10491080 ج1996-05-01احلس  َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ف10381338 َعَ س اٌ ياوي ؾب ج2000-10-15احلس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ياوي فذَحة10611147 ج1997-03-17احلس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س10611323 ين امح ج1998-11-24احلس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ٍك10421125 ـَوي سَِ ين اً ج2002-01-15احلس  َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

ِام10611028 ين اً ج1994-07-05احلس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ين سىِية10481388 ج2001-12-18احلس  َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ص10601082 وث ين ه ج1997-01-07احلس  َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ٌة10481316 سوين ام ج2000-06-19احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سجية10711032 سوين ذ ج1996-06-30احل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ًب10591811 سوين ًز ج2001-03-11احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

مة10621262 اظ سوين ف ج2000-10-16احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

صمي10541094 سُين م ج1997-05-17احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

س10591357 عَين أ و ج1998-07-28احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

سالم10611049 رضي اإ ج1995-03-24احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ة10711020 وزً رضي ف ج1995-08-13احل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

م10501209 صا ي اه مي صاُ عاب الاب ج2000-09-11احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

سجية10631024 عاب ذ ج1995-01-14احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

عايب محزة10611545 ج2000-07-20احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

فِان حسن10561282 ج2000-01-28احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

وٌك10701023 فِان د ج1994-09-21احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

فِان سِام10591116 ج1996-02-14احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ء10581449 صا ُز مة اً اظ فِان ف ج2000-01-22احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وٌك10581245 ي د فِؼ ج1998-07-11احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

امثن10601334 ي ؾ ل ج2000-12-15احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ني10621091 ي الام لِل ج1998-01-20احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ي حس ياء10591239 ىمي ج1997-08-22احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ي حىمية10601030 ىمي ج1994-11-20احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي وس مية10481163 ىمي ج1998-01-08احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ص10141038 اليب مع ج1996-05-09احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

الوي اس َة10591381 ج1998-09-25احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ان10641165 مي الوي اإ ج1998-09-01احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

زل10641280 ا الوي ذ ج1999-12-28احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

اء10581189 الي رج ج1997-12-20احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مية10531253 َيب ام ج2000-11-10احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

سوى10591848 ٍك ف ج2001-08-15احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

َو سِام10631374 ج2001-03-08احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ِية10611214 َوي أ م ج1998-01-16احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

َوي حفعاء10371054 ج1995-01-13احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

صمي10481236 َوي م ج1999-05-13احل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

وى10611063 َوي جن ج1995-07-10احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

َوي جهص10381337 ج2000-10-09احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

اء10631094 َوي وف ج1997-08-20احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

وسف10611193 َوي ً ج1997-10-15احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ًل سارة10141041 ج1996-07-03احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

صمي10641314 ًل م ج2000-05-29احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ة10591395 ايم اً ج1998-10-20اذل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

سجية10611168 ايم ذ ج1997-06-17اذل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ايم سـاد10501118 ج1998-07-14اذل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

ائضة10711016 ايم ؿ ج1995-05-30اذل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

اين سِام10621178 ج1999-08-26اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ِلة10381016 ساين رف ج1993-11-22اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ساين ص اميء10421045 ج1998-02-04اذل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

سى10301010 ساين ُ ج1995-01-01اذل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

وب10561020 ساوي أ ً ج1994-09-24اذل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ًب10581585 ساوي ًز ج2001-03-14اذل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10421016 صا ُز مة اً اظ ساوي ف ج1995-06-25اذل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

سوين أ س َة10381203 ج1998-12-30اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ِية10491018 سوين أ م ج1994-04-04اذل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

وب10641299 سوين أ ً ج2000-03-21اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سوين ًبىن10541277 ج2000-07-04اذل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ىي10641405 سوين حي ج2002-01-17اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

سٌلء10491052 سي ا ج1995-05-26اذل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سي سىِية10621076 ج1997-10-01اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

اء10591296 ة وف سً ج1998-01-19اذل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سٌلء10541165 صاوي أ  ج1998-10-20اذل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

صاوي محزة10381313 ج2000-06-15اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

دسام10491048 صي اب ج1995-04-05اذل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

عٌلد10631042 س اً صي ؾب ج1995-12-06اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

س10701018 عم س اً ي ؾب ع ًص ج1994-07-03اذل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي10621313 ي هبِ ع ًص ج2001-11-12اذل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ِية10371465 زاوي أ م ج2001-06-13اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مة10591148 اظ زاوي ف ج1996-08-12اذل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

زاوي ٌسمَية10371047 ج1994-11-02اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة10381054 ىس اندً و ؿُ ج1995-09-06اذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ودي ص اميء10591717 ج2000-08-10اذل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ى10711177 ورش سي ب َ ج2000-03-20اذل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

سي حس ياء10571521 َ ج2000-10-24اذل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سي سـاد10421021 َ ج1995-09-25اذل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

س10581567 َ س اذل سي ؾب َ ج2001-01-28اذل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

مة10611397 اظ سي ف َ ج1999-06-08اذل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

سة10581150 ريي جمَ ج1997-08-01اذل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مي10601127 صاُ يايت اب ج1998-03-02احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سجية10371295 ياش ذ ج1999-03-01احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

يايف جهص10701331 ج2002-03-15احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س10611299 وو يايف ً ج1998-09-29احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

س10571588 يان َل ج2001-11-27احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10571185 ُز يفاوي ى ج1997-10-29احل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ي صـَب10701123 يف ج1998-02-07احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

لفور10541200 ساً ي ؾب يف ج1999-04-07احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ن10371118 زل ي ق يف ج1996-09-18احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

مية10371337 يويش أ م ج1999-08-25احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ٍك10201079 واري هنَ ج1999-05-28احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

واوي سىِية10631026 ج1995-03-14احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ويب جهص10371249 ج1998-07-23احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ء10551344 صا ُز مة اً اظ وض ف ج2001-05-16احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

مة10581611 اظ ويض ف ج2001-09-06احل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ان10381402 وف امي ج2001-11-25احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ِية10531078 ول ام ج1997-03-21احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

صمي10591791 َار م ج2001-01-29احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

َان ظفِة10381095 ج1996-11-03احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

َاين حس ياء10501164 ج1999-08-02احل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ء10381017 صا ُز مة اً اظ َاين ف ج1993-12-11احل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مية10601132 ي أ م َح ج1998-05-10احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اء10621081 سي رج َ ج1997-10-28احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ص10591703 سي مع َ ج2000-07-09احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سجية10701093 ريش ذ ج1997-08-28احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى10701135 ريش سَم ج1998-08-03احل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ضَة10491200 زي را ج1998-09-02احل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

م10551272 صا ه ُسويب اإ ج2000-05-24احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ي ًَىل10611117 َع ج1996-09-20احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي محزة10541129 َ ج1998-02-03احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ي سِام10631304 َ ج2000-05-18احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ميص حبَبة10641093 ج1997-09-10احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

سجية10541009 ميص ذ ج1993-11-27احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ميص سِام10541142 ج1998-04-27احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ميص ص اميء10331061 ج2001-05-31احل سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ميص ظباح10601044 ج1995-08-23احل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ف10621269 َعَ س اٌ ميص ؾب ج2000-11-15احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

صمي10591578 ميص م ج1999-10-24احل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ميص مَِود10641318 ج2000-06-10احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ميصي ص اميء10141220 ج2001-08-25احل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ص نزنة10701021 ادٍ ج1994-08-19اخل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صي سارة10481160 ادٍ ج1998-01-01اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سان10611494 ح ازلي اإ ج2000-02-23اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ازلي ارشف10571487 ج2000-07-04اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة10561029 ُز ازلي ى ج1995-02-23اخل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ف10531211 وس اوة ً ج2000-01-07اخل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ن وس مية10601233 اٍ ج1999-09-01اخل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ِام10601378 بريي اً ج2001-12-14اخل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ء10421098 صا ُز مة اً اظ سري ف ج2000-05-04اخل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

سي حٌان10571143 ج1997-04-04اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10631349 سي م ج2000-10-28اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ة10581185 سً سـ سٍصي اً ج1997-12-16اخل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى10581627 سٍصي سَم ج2002-01-03اخل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سٍصي ملَاء10461073 ج2000-04-22اخل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ة10331015 ور ي ه سمي ج1996-10-25اخل سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مة10621124 اظ صاب ف ج1998-08-22اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

سى10371133 صار ه ج1997-02-07اخل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صاز حس ياء10621171 ج1999-08-15اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

س10631224 صازي أ و ج1999-08-09اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ر10631013 وا صازي اه ج1994-05-11اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ائضة10491319 ويش ؿ صب ج2000-07-20اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

م10601276 صا صيب اه ج2000-01-29اخل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ء10491277 صا ُز مة اً اظ ي ف م صظ ج1999-12-01اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

سة10631361 اج ضار م ج2000-12-20اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

صمي10621084 ضار م ج1997-11-06اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

رضي سىِية10611593 ج2000-11-22اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ري10531142 رضي مس ج1998-10-08اخل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

صمي10201151 عاب م ج2001-09-20اخل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وب10481129 عايب اً ج1997-06-03اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ن10571016 عايب ظالح ازلٍ ج1993-09-12اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ي10571546 ََ س اجل عايب ؾب ج2001-02-02اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ٍك10641136 عار هنَ ج1998-05-07اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

مية10491270 عاري أ م ج1999-10-30اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

اد10531096 عاط هج ج1997-10-29اخل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

سة10591746 عباوي سـَ ج2000-10-28اخل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

سجية10631320 ي ذ عف ج2000-08-03اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

اء10591621 ي رج عف ج2000-01-16اخل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

ص10641196 وث عَب ه ج1999-01-08اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

مية10491109 عَيب ام ج1997-01-29اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سى10571440 فق ُ ج2000-02-17اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ِام10481065 اليل اً ج1996-05-11اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

دسام10481205 ي اب َف ج1998-11-18اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ي سِام10611023 َف ج1994-04-20اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ن10611599 زل ي ق َف ج2000-12-08اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

َويف ظفاء10371155 ج1997-05-04اخل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

بار10631282 س اجل ي ؾب ََف ج2000-01-26اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ي ملَاء10611611 ََف ج2001-01-01اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ٍك10481039 ي هنَ ََف ج1995-06-17اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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رية10591389 ي ُز ََ ج1998-10-06اخل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ى10531236 ًََل سَم ج2000-08-15اخل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

سٌلء10481170 يس أ  ج1998-03-01ارل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

َمية10581296 يس ح ج1998-12-09ارل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة10371146 وزً يس ف ج1997-04-09ارل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ى10501175 يش سَم َُ ج1999-10-22ارل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

يخاش فصدوس10501019 ج1994-06-26اخل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ة10381101 ًضوف صادً ج1997-01-08اخل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

و ص اميء10411093 ج1998-08-04اخل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ة10411097 سام ويت أ  ج1998-08-30اخل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

رص10641194 صي ان وداٍ ج1999-01-05اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ودي محزة10601087 ج1997-03-04اخل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10551283 ضاًو وري اً ج2000-07-01اخل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

اء10571236 َار دؿ ج1998-07-11اخل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ص10601385 وث َاط ه ج2002-03-14اخل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ِية10141032 ي أ م َاظ ج1995-10-26اخل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ي حسن10561220 َاظ ج1999-05-20اخل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ًب10371098 ي ًز َاظ ج1996-02-20اخل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي سىٌَة10381153 َاظ ج1998-02-18اخل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

زة10621089 ٍز ي ؾ َاظ ج1997-12-27اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ء10631372 صا ُز مة اً اظ ي ف َاظ ج2001-02-20اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ص10501129 وث ي ه َاظ ج1998-11-17اخل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ة10641168 ُز ي ى َاظ ج1998-09-15اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ة10621288 صمي سش ه َ ج2001-04-09اخل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ري سىِية10481294 ج2000-02-02اخل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ري مسرية10581089 ج1996-05-18اخل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

امثن10711089 ُضوين ؾ ج1998-03-30اخل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ًب10301059 ج1998-05-29ازلاديس ًز ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

َاس10551210 يس اً ج1999-08-04ازلادٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ج2000-05-24ازلاري س ياء10551273 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ص10531128 وث ج1998-08-07ازلازي ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

اء10611575 ج2000-10-15ازلايك رج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ي مسَة10561317 ج2000-07-08ازلاحل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

صي محزة10641271 ج1999-12-10ازلام َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

سٌلء10591136 ج1996-06-26ازلاودي ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ج1996-06-26ازلاودي حس ياء10561062 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ق10561335 صزا ساً ج2000-10-16ازلاودي ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ج1999-09-20ازلامي فذَحة10641255 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

وسف10481066 ج1996-05-21ازلامئ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ىصمي10611146 س اً ي ؾب ج1997-03-11ازلامي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1999-09-22ازلابح سىِية10141147 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ي10381235 ََ س اجل ج1999-05-25ازلابغ ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صمي10141109 سويب م ج1998-11-04ازلب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

َبة10631259 َاين ُو ج1999-12-10ازلب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ء10571537 صا ُز مة اً اظ اين ف ج2000-12-25ازلح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س10591639 ٌلين امح ج2000-02-21ازلح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

سجية10481256 ٌلين ذ ج1999-08-10ازلح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ًب10381138 ٌلين ًز ج1997-10-14ازلح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ٌلين سفِان10591210 ج1997-04-28ازلح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه
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ٌلين سىِية10201037 ج1997-08-10ازلح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ى10561387 ٌلين سَم ج2001-09-01ازلح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

م10711148 صا ه ج1999-09-10ازلراز اإ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

وى10701110 ج1997-12-17ازلراع جن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة10481293 ور ج2000-02-02ازلرس ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ق10531001 ي ارشا ج1993-01-19ازلرؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ي ص اميء10551185 ج1999-02-11ازلرؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ني10331004 ي ايمس ج1994-05-16ازلرؾ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك10611133 ي مجَ ج1996-12-26ازلرق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

اوي حٌان10571382 ج1999-09-13ازلرك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

صة10631100 اوي ُز ج1997-10-02ازلرك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ن10571036 زل اوي ق ج1994-07-28ازلرك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ص10411150 وث اوي ه ج1999-10-02ازلرك َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

صمي10381175 اوي م ج1998-05-29ازلرك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ٍك10591323 اوي هنَ ج1998-04-15ازلرك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ٍك10611298 وك مجَ ج1998-09-27ازلرم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سٌلء10141197 ج2001-01-24ازلروايس ا ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سجية10591355 ج1998-07-23ازلروايش ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ج1994-01-04ازلروش سىِية10551017 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ش اس َة10611341 ج1999-01-06ازلروٌ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ظاف10481094 ش او ج1996-11-24ازلروٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10491323 ش ًز ج2000-08-08ازلروٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ش ص اميء10601265 ج2000-01-01ازلروٌ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

س10611067 ش َل ج1995-08-05ازلروٌ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س10531053 يب ؿَوي رص َ ج1996-04-13ازلًر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ٍك10501165 سي سَِ ج1999-08-06ازلًر ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

يس سِام10611330 ج1998-12-15ازلٌر َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سًـة10641209 ي ب م ج1999-02-20ازلرهي َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

زة10481046 ٍز وش ؾ ج1995-09-05ازلًر َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10301043 وش اندً ج1997-07-06ازلًر ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

م10611541 صا ه َلك اإ ج2000-07-03ازلؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة10581506 سً سـ ي اً وق ج2000-07-30ازلق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مية10571294 ي ام وق ج1999-01-01ازلق َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ي حٌان10641359 وق ج2000-12-26ازلق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ن10641283 زازلٍ ي ؾ وق ج2000-01-01ازلق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

صمي10641328 ي م وق ج2000-07-29ازلق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ايل سىِية10371401 ج2000-07-10ازلف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ايل ُضام10371385 ج2000-05-01ازلف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

اء10581364 ايل وف ج1999-07-16ازلف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ف10571085 واظ ايق ؾ ج1996-02-08ازلك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س10571435 ايق َل ج2000-01-28ازلك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ساك سىِية10621147 ج1999-02-08ازلن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ن10621131 ساك رشف ازلٍ ج1998-11-20ازلن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ي10491305 يش أ م ج2000-05-09ازلم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سى10581252 ي ُ لصاظ ج1998-08-05ازلم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صة10701245 ون ُز ج2000-07-28ازلم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن10551117 زل سان ق ج1998-01-04ازله َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ان10581398 ىري امي ج1999-10-08ازلى َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سوى10641246 علًل ف يب اً ج1999-08-17ازلُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10491147 علًل م يب اً ج1997-11-02ازلُ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ة10641387 يب ابمس ج2001-05-24ازلُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

يب ٍزة10611493 ج2000-02-19ازلُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ف10411055 وس يب ً ج1997-05-20ازلُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

َة10701045 ة زه ج1995-12-28ازلواً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي10611581 ج2000-10-23ازلوابيج م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ول10551066 باث ج1996-03-31ازلويب اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

مية10611301 ج1998-10-01ازلوح ام َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سٌلء10601286 ج2000-04-24ازلويم أ  َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

َا10571217 ج1998-04-20ازلويم ده َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ج2000-06-24ازلويم ص اميء10601299 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

وٌك10711011 ايب د ج1995-01-12ازلُو َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ص10381157 بة مع ج1998-03-14ازلًو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

َا10641010 ي ده ج1994-08-20ازلومي َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ج2000-07-23ازلاين سـاد10621242 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ق10561066 س احل ج1996-10-01ازلايين ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

وى10571494 ج2000-07-21ازلايين جن َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س10591764 وو ج2000-11-29ازلايين ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

سالم10211020 ساً ب ؾب ج1997-04-15ازلً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ائضة10611426 وان ؿ ج1999-09-01ازلً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

يب أ رشف10561139 ج1998-03-25اشلُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

اد10611403 يب هج ج1999-06-20اشلُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

يب حفعة10591622 ج2000-01-17اشلُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

سجية10501111 يب ذ ج1998-05-20اشلُ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

يب سىِية10561339 ج2000-10-26اشلُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

يب سِام10531224 ج2000-05-03اشلُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

صحمي10621137 ساً يب ؾب ج1998-12-24اشلُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

زة10621164 ٍز يب ؾ ج1999-07-14اشلُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

يب ًَىل10571416 ج1999-12-28اشلُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

يب ٌرسى10701010 ج1993-11-05اشلُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ؽ سـاد10551074 صاب ج1996-07-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

صمي10591564 ي م ـ صاب ج1999-10-02اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ان10461056 صايج امي ج1999-07-09اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سجية10621184 صايج ذ ج1999-10-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

سجية10591490 صايج ذ ج1999-05-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ًب10301095 صايج ًز ج2000-02-20اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ًب10531207 صايج ًز ج1999-12-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

س10331052 صايج سـَ ج2000-06-18اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10641120 صايج ظالح ازلٍ ج1998-02-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

عام10701152 صايج ؾ ج1998-12-11اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مة10481354 اظ صايج ف ج2001-01-28اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ص10601166 وث صايج ه ج1998-10-26اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ص10561125 وث صايج ه ج1998-02-04اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ف10591160 وس صايج ً ج1996-10-13اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

سجية10481149 ًل ذ صاح ج1997-10-14اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

وسف10641150 صاري ً ج1998-07-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ان10611456 صازق امي ج1999-11-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ة10581064 صمي صازي ه ج1995-10-10اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صاس سىِية10631216 ج1999-05-24اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سي حفعة10531255 ص صا ج2000-11-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

َمية10641006 سي ح صاص َ ج1993-12-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ء10631091 صاي سي زه صاص َ ج1997-08-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ة10211078 سام صايض ا ج2002-01-21اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

اد10621031 صايض هج ج1995-10-29اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

صايض سِام10481280 ج1999-12-08اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

صمي10701260 صايض م ج2000-11-01اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صايض وس مية10371282 ج1998-12-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ني10491167 س صايض اي ج1998-02-22اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ص10501020 وث ي ه صاؾ ج1994-07-01اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ِام10571147 ً سي اإ صاف ج1997-04-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة10551364 سام ي أ  ـ صاف ج2001-10-28اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ص10491177 وث ي ه ـ صاف ج1998-05-16اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

س10611081 ي ُي ـ صاف ج1995-11-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

زة10581307 ٍز صايق ؾ ج1998-12-31اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

الم10541290 صايم اح ج2000-08-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ني10381318 صايم أ م ج2000-07-06اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

صايم حفعة10491240 ج1999-04-19اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ًب10601117 صايم ًز ج1997-12-20اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وى10641107 صايم جن ج1997-12-12اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

صاوي بثٌُة10201082 ج1999-07-10اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10371272 صاوي ذ ج1998-10-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مة10611139 اظ صاوي ف ج1997-01-22اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صمي10591393 س م صاٌ ج1998-10-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ل10551177 وا س ه صاٌ ج1998-11-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ء10211073 صا ُز مة اً اظ ط ف صاً ج2001-10-02اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

مية10581458 صابيح أ م ج2000-02-19اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

صابيح حٌان10591640 ج2000-02-22اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

صحمي10581114 س اً ي ؾب صابظ ج1996-12-05اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

باصة10641064 ي اً صابؾ ج1997-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

رية10551060 صبُب ُز ج1995-12-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ٍك10541075 ي مجَ صبَع ج1996-10-09اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ي جٌات10371016 صبَـ ج1993-08-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ًب10611585 ي ًز صبَـ ج2000-11-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ري10711189 ي مس صبَـ ج2000-07-04اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

هل10591433 سالإ ي ؾب صبَـ ج1999-01-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ي ًعَفة10571220 صبَـ ج1998-04-26اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ال ص اميء10591428 صج ج1999-01-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ة10611274 صجصايج اندً ج1998-07-22اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ني10561118 س ايل اي صح ج1998-01-18اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ًل ص اميء10701090 صح ج1997-08-02اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية10591067 صحٌلين ام ج1995-01-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

عاف10591571 ه صحٌلين اإ ج1999-10-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

سة10631219 صحٌلين سـَ ج1999-06-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

وين ًَىل10371217 صمح ج1998-02-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ال10551056 صحًِل أ م ج1995-10-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ىصمي10581210 س اً ي ؾب صحمي ج1998-03-13اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص10601261 وث ٍك ه صدِ ج1999-12-22اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صدادي حبَبة10491408 ج2002-02-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً
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سجية10711093 سي ذ صدً ج1998-04-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

مية10701269 صزويق ام ج2001-01-01اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ن برشى10141192 صزٍ ج2000-12-05اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

َـة10631122 ي رب صس مت ج1998-02-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سة10611327 صسواين سـَ ج1998-12-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ًب10561072 سي ًز صص ج1996-12-16اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ن10571066 زل سي ق صص ج1995-08-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سي سىِية10331007 صص َ ج1994-11-09اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ٍك10591554 ي هنَ صظَف ج1999-09-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ة10711124 ور صضواين ه ج1999-03-24اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

صمي10591816 صيض م ج2001-04-04اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ة10571209 يب اندً صظ ج1998-03-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سي سِام10581565 صؿ ج2001-01-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ال10611236 اي ام صك ج1998-04-24اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ى10611265 اي سَم صك ج1998-07-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مة10581160 اظ ا ف صف ج1997-09-09اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اء10581464 ي وف اؾ صف ج2000-03-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

س10501158 ايل َل صف ج1999-06-23اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

وى10591447 صفِؽ جن ج1999-02-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

د10561309 صفِؽ ودا ج2000-05-30اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ء10591354 صاي صكبة زه ج1998-07-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

صاكز حس ياء10381246 ج1999-07-23اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ة10621016 صاكين اندً ج1995-04-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ة10481151 ورً صايك ز صه ج1997-10-26اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سة10571421 صايك رص َ صه ج2000-01-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10621209 صايك َل صه ج2000-01-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سوى10381360 ين ف صن ج2001-01-19اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ة محزة10611537 وب صه ج2000-06-22اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مية10481189 ويب أ م صه ج1998-08-17اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10501027 صهَيب م ج1995-01-20اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ان10421073 مي صهَم اإ ج1999-05-12اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ة10541047 صهَم اندً ج1995-10-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ايش مٌال10481344 صم ج2000-12-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

اوي سارة10581180 صم ج1997-11-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وب10141030 صمسايل اً ج1995-09-01اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ود10611187 ًل َل صم ج1997-08-27اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ى10551039 ى سي هن صمِ ج1995-02-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ة10531166 ور سي ه صمِ ج1999-03-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

سٌلء10611629 صمًِل ا ج2001-03-26اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ص10701114 صوح مع ج1998-01-03اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صوداين هبَجة10141208 ج2001-05-23اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

اء10591774 سايق وف صو ج2000-12-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ان10541283 صويض امي ج2000-07-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

صويض حىمية10371340 ج1999-09-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

سجية10491089 صواكين ذ ج1996-07-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صمي10591475 صويك م ج1999-03-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

صويك ُضام10621004 ج1994-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

م10461095 صا ه م اإ ًو صوً ج2000-11-14اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ني10381069 س أ م صاييح َل ج1996-02-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة10591783 صاييح اندً ج2001-01-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ني10541008 س صايين اي ج1993-11-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

سان10591741 خوين اح ًص ج2000-10-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

صحي محزة10371319 ج1999-06-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ل10571132 اد ساين ؿ ًص ج1997-01-11اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سوى10631215 س ف ٌص ج1999-05-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ف10611190 وس س ً ٌص ج1997-09-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سجية10491194 سوين ذ ٌص ج1998-07-21اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ِام10571309 يش اً ٌص ج1999-01-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

يش حس ياء10591813 ٌص ج2001-03-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ًب10621235 يش ًز ٌص ج2000-06-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ني10591222 ف ام ًص ج1997-06-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

اء10491306 ي رج ف ًص ج2000-05-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ي سىِية10481051 ف ًص ج1995-10-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي ص اميء10371116 ف ًص ج1996-08-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ق أ س َة10561093 ًص ج1997-08-06اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ح10551333 ًل فصا ًص ج2001-02-12اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

زس10611578 ة اي صمي ج2000-10-19اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صئُس جهص10481286 ج2000-01-05اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ال10701034 زايك ام ج1995-06-20اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

زل10591464 ا زايك ذ ج1999-03-04اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ن10571208 زايك ظالح ازلٍ ج1998-02-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ء10631134 صا ُز مة اً اظ زايك ف ج1998-04-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ًب10611134 سي ًز زاُ ج1997-01-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

عام10701105 سي ؾ زاُ ج1997-11-08اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

الم10611407 زايه أ ح ج1999-07-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ور10601016 زايه اُز ج1993-10-05اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ى10421022 ري سَم زاُ ج1996-01-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ص10371032 وث ري ه زاُ ج1994-04-24اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

مة10591502 اظ زاوي ف ج1999-05-26اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ة10611077 وزً زاوي ف ج1995-10-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

زاوي مََىة10561056 ج1996-04-07اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

مية10641384 صي أ م زاٍ ج2001-05-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ء10591257 صا ُز مة اً اظ صي ف زابٍ ج1997-10-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ء10541099 صا ُز مة اً اظ سي ف زب ج1997-06-28اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

سان10501072 زبري ق ج1996-10-30اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سجية10641146 زبريي ذ ج1998-06-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

صحمي10461043 ساً زدٌَوي ؾب ج1998-08-28اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

زرايب حٌان10461041 ج1998-06-02اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ى10591361 زراري سَم ج1998-08-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ء10591378 صاي زراوي زه ج1998-09-16اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

مة10571044 اظ زراوي ف ج1994-12-06اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سي ُبة10301113 زراً ج2000-10-23اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

زريب ؾخَلة10371184 ج1997-10-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

صة10551221 زوُ زردايم اً ج1999-09-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

س10591765 زريق ُي ج2000-12-02اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ًب10551244 وين ًز زرُ ج2000-01-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

وين سىِية10621188 زرُ ج1999-10-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

زروايل برشى10501078 ج1997-01-21اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

زروايل ص اميء10601139 ج1998-06-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ٍك10531257 زروايل هنَ ج2000-12-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ني10371203 س زروايل اي ج1997-12-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

َا10611480 زرويق ده ج2000-01-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

وب10421032 سي اً زرً ج1997-01-18اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

س هللا10621177 ًك ؾب زرٍ ج1999-08-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ًب10411054 ي ًز زظ ج1997-05-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ًب10571453 اري ًز زؿ ج2000-03-29اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ء10711224 صا ُز مة اً اظ زؿرتي ف ج2001-06-21اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

وٌك10551102 صي د زؾ ج1997-08-31اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ص10551190 وث صي ه زؾ ج1999-03-25اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

س10421119 صي َل زؾ ج2001-07-04اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

َة10491063 ًل زه زؿ ج1995-09-23اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

واط ص اميء10461053 زؾ ج1999-06-15اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

زؿريي سفِان10611465 ج1999-12-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

عاب10571441 مي احل زؾ ج2000-02-26اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ز10561264 ـٍز س اً مي ؾب زؾ ج1999-11-16اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ة10591520 صمي مي ه زؾ ج1999-06-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

سجية10601238 ي ذ مي زؾ ج1999-09-10اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

زفزاف حس ياء10301116 ج2000-12-08اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

اق ارشف10371425 زك ج2000-11-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

زاكري نزنة10621086 ج1997-11-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

صمي10641355 صاين م زه ج2000-11-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

صاين مٌال10621319 زه ج2002-03-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ة10551019 ورً صاوي ث زه ج1994-02-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

سٌلء10301132 وري أ  زه ج2001-07-08اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

سٌلء10481196 زيك أ  ج1998-09-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سجية10621265 زملَة ذ ج2000-10-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ف10381380 َعَ س اٌ ي ؾب وظ ًز ج2001-06-17اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

وٌك10711029 زمصاين د ج1996-03-08اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ة10611119 زيم اندً زم ج1996-10-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وري سـاد10581359 زم ج1999-07-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

وري ًبىن10631352 زم ج2000-11-21اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

صمي10631319 زون م زى ج2000-08-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

صمي10711166 اوي م ُز ج2000-01-02اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ص سَوى10501205 ُز ج2000-08-26اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ن10571173 زل ص ق ُز ج1997-08-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ص قَثة10481154 ُز ج1997-11-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ء10531226 صا ُز مة اً اظ ص ف ُز ج2000-05-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

سي10581250 ِ صاين امل ُز ج1998-07-28اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صاوي ص اميء10141211 ُز ج2001-06-06اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

سوى10641042 صاوي ف ُز ج1996-02-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

صاوي ًىبرية10591440 ُز ج1999-01-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

صمي10141130 صاوي م ُز ج1999-05-25اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

صاوي ُب10701298َ ُز ج2001-07-30اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ام10531188 صاوي وئ ُز ج1999-09-19اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ِية10541240 صي ام ُز ج1999-12-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

صي برشى10491358 ُز ج2000-12-25اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ًب10611515 صي ًز ُز ج2000-04-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سة10561180 اج صي م ُز ج1998-12-09اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

صي ُجار10611095 ُز ج1996-03-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صمي10591132 ريي م ُز ج1996-06-13اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

سة10591061 زوايت سـَ ج1994-10-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ي سىٌَة10621244 زواق ج2000-08-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ًب10541302 زواين ًز ج2000-11-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

لين10621034 س اً زواين ؾب ج1995-12-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

س10571015 َ س اجمل زواين ؾب ج1993-09-11اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ز10631046 ٍز زواوي ؾ ج1996-03-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

وسف10611685 زواوي ً ج2001-10-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

َبة10201014 ري ُو زوب ج1994-12-16اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صمي10601160 صي م زوف ج1998-10-06اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سجية10541081 صي ذ زوُ ج1996-11-23اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ة10581514 سام صي ا زوٍ ج2000-08-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مة10571264 اظ صي ف زوٍ ج1998-10-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سوى10591526 صي ف زوٍ ج1999-07-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

سٌلء10571155 ن أ  زوٍ ج1997-06-04اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ِام10381349 ً ن اإ زوٍ ج2000-12-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ن حفعة10301126 زوٍ ج2001-04-29اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ن سارة10571081 زوٍ ج1996-01-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ء10641088 صا ُز مة اً اظ ن ف زوٍ ج1997-08-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ي10381164 وف ن ه زوٍ ج1998-04-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة10571092 ًص ين م زوً ج1996-03-31اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

َاس10581465 زايت اً ج2000-03-16اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان10591162 زايت امي ج1996-10-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

زاييت سفِان10201136 ج2001-01-22اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

زاييت ٌرسى10581613 ج2001-09-27اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سجية10371251 زايدي ذ ج1998-08-01اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

زايدي ملَاء10421043 ج1998-01-27اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

مية10601126 زايين ام ج1998-02-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

زايين سىِية10591521 ج1999-06-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

زايين هـمية10601026 ج1994-08-24اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سر10411204 خوين ب ًز ج2001-03-22اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

خوين سارة10371057 ًز ج1995-02-06اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10551013 صا ُز مة اً اظ خوين ف ًز ج1993-10-06اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

خوين فذَحة10591671 ًز ج2000-04-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

سجية10591143 ساين ذ ًز ج1996-07-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

سي محزة10551297 ًز ج2000-08-14اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

اء10461033 سي دؿ ًز ج1997-08-13اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

س10611153 ًك سـَ ٍز ج1997-04-07اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

دسام10491376 ن اب ٍز ج2001-05-14اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

دسام10411199 ن أ ب ٍز ج2001-02-09اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ء10551315 صا ُز مة اً اظ يس ف ن الادٌر ٍز ج2000-12-06اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ى10541169 ععف ن امل ٍز ج1998-12-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

َمية10591542 ن ح ٍز ج1999-08-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

اء10611235 ن رج ٍز ج1998-04-13اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ن سِام10541340 ٍز ج2001-06-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ن ًعَفة10711012 ٍز ج1995-02-01اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

س10601337 ين رص َ ًز ج2001-01-01اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى10601068 ين سَم ًز ج1996-09-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سٌلء10701229 سايخ أ  ج2000-04-25اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سايخ حميود10201009 ج1994-07-13اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10601381 وث سايخ ه ج2002-01-06اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سة10581277 سايق جمَ ج1998-10-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ائضة10421038 ت ؿ ساه ج1997-08-08اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ن10631288 ن رضوا ساه ج2000-03-04اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ين صىري10611032 سان ج1994-08-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

امثن10611131 وراق ؾ ساكل اً ج1996-12-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ف10581413 وس ساكل ً ج1999-11-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ي سَوى10531006 سامل ج1993-08-10اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ان10371060 مي سايم اإ ج1995-03-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة10591899 سايم اندً ج2002-03-31اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ان10701296 ي امي ساُ ج2001-07-10اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًل سِام10381285 ساُ ج1999-12-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

سايه برشى10531101 ج1997-12-18اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ى10591799 سايه حض ج2001-02-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

د10301121 ؤا ساوري ف ج2001-03-06اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

دسام10591456 ساحئ اب ج1999-02-22اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ٍك10621252 ساحي هنَ ج2000-08-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

مة10641028 اظ سٌلؾًَل ف يس الا ساٌ ج1995-09-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

يس حِاة10641219 ساٌ ج1999-03-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

سٌلء10421002 ي ا باؾ ج1992-12-28اًس  َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

م10611305 صا ه يس اإ ي الادٌر باؾ ج1998-10-14اًس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ِية10611344 يس ام ي الادٌر باؾ ج1999-01-18اًس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مية10541252 ي أ م باؾ ج2000-02-07اًس  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

س10641154 ي او باؾ ج1998-07-18اًس  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

وب10611038 ي أ ً باؾ ج1994-12-13اًس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ي ُضام10371421 باؾ ج2000-10-20اًس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ان10601103 مي سبيت اإ ج1997-08-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ن10621152 سرازلٍ ي ب بع ج1999-03-27اًس  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ائضة10571544 ي ؿ بع ج2001-02-01اًس  َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ء10501202 صا ُز مة اً اظ ي ف بع ج2000-08-09اًس  ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

سحية10591128 ي م بع ج1996-05-27اًس  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ق10641086 صزا ساً ي ؾب بـ ج1997-08-10اًس  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

س10541233 ًك َل ب ج1999-10-20اًس  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

فاف10541284 ي ؾ سبِع ج2000-08-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ى10541350 ورش خاوي ب ج2001-09-21اًس  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

سحاحس ص اميء10581144 ج1997-06-18اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سحصاوي حس ياء10481175 ج1998-04-25اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

صمي10501176 سحًل م ج1999-11-11اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ي10621205 ـاظ س اً سحيوين ؾب ج2000-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سجية10571356 سزار ذ ج1999-07-12اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ز10561209 ـٍز س اً اوي ؾب سك س ج1999-04-08اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

زة10211050 ٍز رساوي ؾ ج2000-01-01اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ان10491365 مي يت اإ رساً ج2001-02-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

رسيت ًبىن10611669 ج2001-08-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

مية10461116 اين أ م رسح ج2001-09-07اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

اين حفعة10411195 رسح ج2000-12-13اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مة10421001 اظ اين ف رسح ج1992-12-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

وب10631273 رسداوي اً ج2000-01-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

سى10601243 رسويت ُ ج1999-09-24اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ة10611045 يعورً يت امل رسً ج1995-03-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سعوري سـاد10491042 ج1995-01-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ى10571207 ساين مععف سـ ج1998-02-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

مية10561259 ساوي أ م سـ ج1999-10-19اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ساوي محزة10371317 سـ ج1999-06-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ق10591064 سً ساوي ظ سـ ج1994-12-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ساوي جهص10611706 سـ ج2002-01-31اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ي10571146 سٌلؾَ سوين ا سـ ج1997-04-10اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ان10601314 سي امي سـ ج2000-09-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سجية10371114 سي ذ سـ ج1996-08-09اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10601088 سي ًز سـ ج1997-04-23اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ٍك10531172 سي هنَ سـ ج1999-06-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ا10611191 ور سي ه سـ ج1997-09-15اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سي مسَة10371473 سـَ ج2001-08-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سي ص اميء10481339 سـَ ج2000-11-06اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

مة10481230 اظ سي ف سـَ ج1999-04-03اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ص10581562 وث سي ه سـَ ج2001-01-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ن10371154 سا سي وج سـَ ج1997-04-30اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

وسف10611051 سي ً سـَ ج1995-04-22اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

زل10591737 ا سفِاين ذ ج2000-10-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

سجية10541084 سفِاين ذ ج1997-01-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ة10481242 ور ساكيك ه ج1999-06-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

وسف10551207 سالك ً ج1999-07-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ساليم محزة10611477 ج2000-01-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ساليم ًبىن10581409 ج1999-10-28اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ساليم ًًَل10581129 ج1997-02-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ساليم هـمة10611234 ج1998-04-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سالوي سىِية10711202 ج2000-10-30اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سالوي سِام10611282 ج1998-08-04اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ان10481285 سسلادي امي ج2000-01-04اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مية10561276 سَعاين ام ج1999-12-25اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

سٌَلين حٌان10371370 ج2000-02-17اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ِية10631027 سَِايم ام ج1995-05-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

س10611552 وو سَويم ً ج2000-08-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

دسام10501102 سَوى اب ج1998-02-26اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

سَاميين مخُسة10571056 ج1995-04-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سَاميين سىِية10591398 ج1998-10-25اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ان10201075 سٌليح امي ج1999-05-15اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب10611502 سٌليح ًز ج2000-03-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ان10491125 سمصاوي امي ج1997-06-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10411018 سماليل ذ ج1994-10-10اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

سجية10481143 سماليل ذ ج1997-09-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

َا10531022 سماليل ده ج1995-02-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

مة10141086 اظ سماليل ف ج1998-04-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

رية10551114 سمياوي ُز ج1997-12-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

امتن10531098 سمياوي ؾ ج1997-11-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سمو فذَحة10491049 ج1995-04-14اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سمويك محزة10571172 ج1997-08-16اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س10141152 سموين َل ج1999-12-11اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

سمَين مسَة10421005 ج1994-01-11اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

س10581249 وو سويب ً ي ج1998-07-27اًس  َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ٌلد10641320 ين ؾ ج2000-06-18اًس  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

يُين مٌال10381396 ج2001-09-29اًس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ة10371142 ور يُين ه ج1997-03-15اًس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ل10491136 اد سِب ؿ ج1997-08-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ىض10461076 سِالوي ر ج2000-06-03اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

سويس حس ياء10641063 ج1996-12-24اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

سوى10301122 سويس ف ج2001-03-07اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

وٌك10331037 سويق د ج1999-04-02اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ن10621272 سي ظالح ازلٍ سًو ج2000-11-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

م10641065 سي اكػ سًو ج1997-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ٍك10491321 ي هنَ سوهي ج2000-08-02اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ف10491190 وس سُبة ً ج1998-07-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

س10631221 ي ُي َح ج1999-07-06اًس  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

سايس سـاد10561146 َ ج1998-05-13اًس  َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ٍك10301066 سُيس هنَ ج1998-10-27اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

صحٌلن10331003 س اً ضايت ؾب ج1994-02-13اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان10541348 مي ضاد اإ ج2001-09-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ضاديل محزة10611211 ج1998-01-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سجية10381166 ضاديل ذ ج1998-04-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

وٌك10611052 ضاديل د ج1995-04-25اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ف10701253 وس ضاديل ً ج2000-10-02اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س10491387 ضاريف سـَ ج2001-11-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ان10541203 ي امي ضافـ ج1999-04-14اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

سجية10611047 ي ذ ضافـ ج1995-03-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سجية10711074 ي ذ ضافـ ج1997-11-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ري10591506 ي زوُ ضافـ ج1999-06-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

س10641124 ي َل ضافـ ج1998-02-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

س10591539 ي َل ضافـ ج1999-08-02اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

د10491140 وا ًك ج ضاف ج1997-09-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ي سامِة10611062 ضافِـ ج1995-07-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ضانريي حٌان10581343 ج1999-05-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

خ سىِية10631281 ضام ج2000-01-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ي ارشف10611554 ضام ج2000-08-19اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

وب10591013 ضايم أ ً ج1993-06-19اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

س10591567 ضايم َل ج1999-10-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

وب10591053 س اً ضاُ ج1994-09-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ة10601090 ور سي ه ضاُ ج1997-05-16اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ضاوين ُياء10641275 ج1999-12-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ان10591876 مي ضاوي اإ ج2001-11-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

َـة10381082 ضاوي رب ج1996-06-01اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ضاوي ظباح10621291 ج2001-04-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ضاوي حمسن10491091 ج1996-08-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مي10581481 صاُ بايل اب ج2000-05-05اًض  َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

بايل هـمية10591667 ج2000-04-17اًض  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية10621187 باين ذ ج1999-10-20اًض  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

س10601048 خويك َل ج1995-12-26اًض  َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ن10591832 يت ظالح ازلٍ ج2001-05-23اًض  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

اة10601200 ضدِوي جن ج1999-04-25اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ل10601349 وا ضجصة ه ج2001-03-25اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ِام10581385 ي اً ضجـ ج1999-09-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صحمي10581293 س اً ي ؾب ضجـ ج1998-12-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة10581504 اظ ي ف ضجـ ج2000-07-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10381279 صا ُز مة اً اظ ضحصار ف ج1999-12-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

سجية10491185 ي ذ ضحم ج1998-06-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ًب10381385 ي ًز ضحم ج2001-07-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ني10371331 س ي اي سؾ ض ج1999-08-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ني10711065 س شاوي اي ض ج1997-08-31اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

س10541066 وو رشاد ً ج1996-07-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

س10591340 رشايف َل ج1998-06-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

فاف10591834 يب ؾ رشاً ج2001-05-26اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ني10571502 يب ايمس رشاً ج2000-08-16اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ٍك10571245 يش هبِ رشاٌ ج1998-08-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

م10591208 صا ي اه رشؾ ج1997-04-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

َود10301128 رشيف ذ ج2001-05-21اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

اوي حس ياء10711103 رشك ج1998-08-14اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

وٌك10611659 اوي د رشك ج2001-07-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سة10461118 اوي سـَ رشك ج2001-09-27اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ي10581126 ِاد ساً اوي ؾب رشك ج1997-02-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

امثن10531097 اوي ؾ رشك ج1997-10-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

س10631370 َ س اجمل رشيق ؾب ج2001-02-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

سالم10491067 ساً رشيق ؾب ج1995-12-02اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10381353 صا ُز مة اً اظ رشيق ف ج2000-12-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

وهَة10601289 رشيق م ج2000-05-12اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ة10581078 رشودي راحب ج1996-01-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

امثن10641198 يب ؾ رشً ج1999-01-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ائضة10631015 عَويح ؿ ف امل رشً ج1994-07-21اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ة10631308 عَويح مَِود ف امل رشً ج2000-06-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ِة10371355 ف رك رشً ج1999-12-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

فاف10631347 ف ؾ رشً ج2000-10-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ِام10621105 ي اً ف رشً ج1998-04-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

مية10601347 ي ام ف رشً ج2001-03-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ي سارة10411013 ف رشً ج1994-05-28اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ضعيب ظفاء10581146 ج1997-07-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س10611001 ضعَيب َل ج1993-01-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وب10551123 ضـيب اً ج1998-02-11اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

مة10611664 اظ ضـيب ف ج2001-08-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ص10601379 وث ضـيب ه ج2001-12-25اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10481056 ضـيب م ج1996-02-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س10571326 وو ضـيب ً ج1999-03-28اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ني10371110 ضـواط ام ج1996-06-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سجية10371450 ضـَب ذ ج2001-03-29اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ضـَيب ظفاء10421107 ج2000-10-13اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ز10601275 ٍز ي ؾ ضفـ ج2000-01-28اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

زل10561137 ا ضلاف ذ ج1998-03-10اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ضلص محزة10591396 ج1998-10-22اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ن10491314 زل ضلوري ق ج2000-06-29اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

مية10581482 ضلريي أ م ج2000-05-10اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ضلريي حس ياء10541171 ج1999-01-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

رية10581591 ضلريي ُز ج2001-04-19اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ضلريي ًَىل10591748 ج2000-11-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

سجية10701130 ي ذ ضلِف ج1998-05-19اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

زس10611562 سايل اي ضى ج2000-09-15اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ص10621112 وث ساين ه ضى ج1998-06-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ضىصي سـاد10501071 ج1996-10-01اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

زل10641067 ا ي ذ ضالمغ ج1997-01-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

س10581105 وو ي ً ضالمغ ج1996-09-12اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سٌلء10331065 ضالٌك أ  ج2001-08-09اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

زل10711132 ا ضالوي ذ ج1999-05-24اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

س10481378 ضَح ُي ج2001-08-27اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صحمي10611249 ساً ضَخ ؾب ج1998-06-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

دسام10611295 ي اب ضَواظ ج1998-09-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

صمي10141004 ضََح م ج1993-07-23اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ى10611540 ياين سَم ج2000-06-30اًض  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ٍك10551314 ياوي هنَ ج2000-11-16اًض  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

س10611220 ضًذويف َل ج1998-02-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ضِيب سـاد10381197 ج1998-11-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ء10611645 صا ُز مة اً اظ ضِصاوي ف ج2001-05-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

هل10591287 س الا ضِصي ؾب ج1997-12-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

ء10411037 صا ُز ضَِبات اً ج1996-02-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

سي س ياء10491176 ضَِ ج1998-05-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

زل10581441 ا ضواي ذ ج2000-01-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

وٌك10601382 ضواي د ج2002-01-22اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ضواتين جهص10711163 ج1999-12-22اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ام10601147 ضودايل وئ ج1998-07-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ضويف اس َة10491184 ج1998-06-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ف10611287 وس ضويق ً ج1998-08-25اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ر10541271 ضوٍصدي اند ج2000-06-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

لص ص اميء10381078 ضًو ج1996-04-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

د10481135 ضُيب مصا ج1997-07-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

َزاوي س ياء10591290 ج1997-12-30اًض  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

د10571455 َزاوي ودا ج2000-04-06اًض  َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ىن10201052 ي م َر ج1998-07-05اًض  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

َة10641023 ي دوه َؼم ج1995-07-28اًض  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ِة10501154 َىص رك ج1999-06-14اًض  ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

َىصي س ياء10381040 ج1995-02-28اًض  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ني سىِية10411107 ض ج1998-10-26اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ص10611225 وث ص ه عاب ج1998-02-26اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ٍك10531293 ص هنَ عاب ج2001-12-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

صي هجَية10531170 عاب ج1999-06-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

صي حٌان10491099 عاب ج1996-12-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

اء10601149 صي رج عاب ج1998-07-28اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صي ملَاء10701196 عاب ج1999-09-04اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10611171 عايخ َل ج1997-06-30اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10371003 عايخ م ج1993-01-01اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

مية10531124 عاد ام ج1998-07-14اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

مية10141137 عاد أ م ج1999-08-01اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

سٌلء10581544 عادق أ  ج2000-11-07اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مية10201024 عاديق ام ج1996-03-25اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مة10701176 اظ عاديق ف ج1999-04-02اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة10581353 اج عاديق م ج1999-06-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ة10701283 ور عاديق ه ج2001-03-27اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ان10481311 مي ني اإ عادك ج2000-05-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

َـة10551247 ي رب ل عادً ج2000-01-19اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ء10201152 صاي عايف زه ج2001-09-25اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سى10561313 عايف ُ ج2000-06-26اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ان10541258 ي امي عاحل ج2000-03-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ن10631062 ي أ مي عاحل ج1997-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ي حس ياء10711139 عاحل ج1999-07-21اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ي محزة10591465 عاحل ج1999-03-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ي ذًساء10591289 عاحل ج1997-12-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

مية10601040 عاًَح ام ج1995-05-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ص10641051 وث سي ه عام ج1996-07-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ة10581576 سام ف أ  عائ ج2001-02-14اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ص10561249 اج ف ُ عائ ج1999-09-20اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

عبار ارشف10611087 ج1996-01-25اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

عبار حس ياء10611314 ج1998-11-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

عبار محزة10611555 ج2000-08-27اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

عبار قَثة10611304 ج1998-10-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

وى10611404 عبار جن ج1999-06-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

عبار جهص10611412 ج1999-07-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

عبار ٌرسى10461110 ج2001-05-03اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ن10571082 زل ي ق عبح ج1996-01-30اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ٍك10571342 ي هنَ عبح ج1999-05-19اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سًِة10641241 عرباين احل ج1999-07-29اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ٍك10561369 عرباوي انُ ج2001-02-12اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ان10381344 مي عربي اإ ج2000-11-19اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ٍك10571186 عربي مجَ ج1997-11-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ل10611688 اد عربي ؿ ج2001-10-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ة10491051 ور عربي ه ج1995-05-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

َبة10711162 عربي ُو ج1999-12-14اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

مية10611620 عحصاوي ام ج2001-01-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ان10611096 عحصاوي امي ج1996-04-20اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وب10201028 عحصاوي أ ً ج1996-08-04اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

بة10481367 عحَح زه ج2001-06-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

سايت اس َة10641049 ع ج1996-04-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ن10551148 سري أ مي ع ج1998-06-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

سجية10641140 سويق ذ ع ج1998-05-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

سويق سىِية10421113 ع ج2001-02-14اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ء10481220 صا ُز مة اً اظ ق ف سً ع ج1999-02-27اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ء10551145 صا ُز مة اً اظ ق ف سً ع ج1998-05-28اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

سحية10581498 ق م سً ع ج2000-07-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ق ٌرسى10491313 سً ع ج2000-06-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ي ص اميء10551309 ل سً ع ج2000-10-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ي ص اميء10611638 ل سً ع ج2001-04-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10371011 اًر ي م ل سً ع ج1993-07-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

رصاخ وس مية10621069 ج1997-08-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

دسام10611257 رصدي اب ج1998-06-21اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ص10381063 وث رصظار ه ج1995-12-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ء10141235 صا ُز مة اً اظ رصيف ف ج2002-03-29اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

علري ص اميء10411154 ج1999-12-06اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ـايل10561114 ساً علري ؾب ج1998-01-01اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ٍك10381083 علري هنَ ج1996-06-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

َبة10571405 علري ُو ج1999-11-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

م10301103 صا ن اه علرياٍ ج2000-05-26اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

س10711078 يس سـَ علَوري الإدٌر ج1998-01-01اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

س10591248 علَوري َل ج1997-09-04اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

وى10571137 عفعايف جن ج1997-03-02اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ي سىِية10491105 عفِح ج1997-01-16اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سٌلء10141067 علًل ا ج1997-10-08اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

علًل حىمية10641334 ج2000-08-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

علًل وس مية10621276 ج2000-12-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

عَب حسام10581599 ج2001-06-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

عَب ُضام10581598 ج2001-06-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

وٌك10631256 ي د عمَع ج1999-12-04اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

عويص محزة10701234 ج2000-05-19اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي10641099 عوفصي م ج1997-10-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ان10381364 مي عويف اإ ج2001-02-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

رية10491084 عويف ُز ج1996-06-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

هل10371109 سالإ عويف ؾب ج1996-06-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

عويف ؾخَلة10561306 ج2000-05-26اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

م10371500 صا ه عَاض اإ ج2002-06-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ًب10381241 عَاض ًز ج1999-06-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ٍك10531284 ي ؾب عَف ج2001-08-14اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ضاويم ص اميء10381416 ج2002-03-19اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ن10621108 ضاوي أ مي ج1998-05-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ضاوي محزة10491214 ج1998-11-27اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ضاوي حِاة10591732 ج2000-09-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ضباين َُمت10571351 ج1999-06-25اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

د10381249 رضابين مصا ج1999-08-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

رضاي ص اميء10481362 ج2001-04-26اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ص10481002 وث يس ه رضٌ ج1993-02-03اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ان10551363 يض امي رضً ج2001-10-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

وصـَب10581183 ف ب رضً ج1997-12-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

زل10611177 ا ف ذ رضً ج1997-07-24اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن10641199 ف رشف ازلٍ رضً ج1999-01-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

س10611219 ف َل رضً ج1998-02-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

وصـَب10631232 ضرشي ب ج1999-09-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ف مـاد10601153 ضـَ ج1998-08-04اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ضَزي محزة10381258 ج1999-08-29اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ء10591797 صا ُز مة اً اظ ضِصاوي ف ج2001-02-06اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ق10611073 ضو رشو ج1995-10-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ضوح وظال10461037 ج1997-12-06اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ة10591217 وه ضوس م ج1997-06-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

س10501167 ضوي سـَ ج1999-09-09اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

سى10541062 عاجصي ُ ج1996-06-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ى10571117 ورش عاسة ب ج1996-08-27اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ة10611003 ُز ة ى عاظ ج1993-01-13اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وهَة10531183 ي م ع ًص عاق ج1999-09-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

عايق ًَىل10621218 ج2000-03-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

يس سارة10501050 ب الإدٌر عاً ج1996-03-09اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ب سِام10301108 عاً ج2000-07-31اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ب مٌال10211071 عاً ج2001-08-21اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

يب حس ياء10481366 عاً ج2001-06-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

سجية10501101 يب ذ عاً ج1998-02-03اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

ًب10371265 يب ًز عاً ج1998-09-30اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

س هللا10561208 يب ؾب عاً ج1999-04-01اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

لين10571127 ساً يب ؾب عاً ج1996-12-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

يب ًعَفة10541097 عاً ج1997-06-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

صمي10561307 يب م عاً ج2000-05-28اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

يب مََىة10591552 عاً ج1999-08-31اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

سى10711143 يب ُ عاً ج1999-08-01اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

س10711100 يب ُي عاً ج1998-06-19اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ني10591263 س يب اي عاً ج1997-11-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

سٌلء10591224 صي أ  عاُ ج1997-06-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ِام10481216 صي اً عاُ ج1999-02-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مية10421042 صي أ م عاُ ج1997-10-25اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

سجية10581421 صي ذ عاُ ج1999-11-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سة10561245 صي رص َ عاُ ج1999-08-27اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

د10381319 صي زاي عاُ ج2000-07-30اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

صي مسرية10631289 عاُ ج2000-03-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

صي سومِة10371336 عاُ ج1999-08-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ة10571130 صمي صي ه عاُ ج1996-12-29اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صي مٌال10371192 عاُ ج1997-11-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

م10211009 صي وس عاُ ج1995-10-09اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن10481182 صي وداي عاُ ج1998-07-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

لَر10531074 س امل وري ؾب عاُ ج1997-01-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ة10541259 ُز عاُريي ى ج2000-03-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

عاُريي جهص10591739 ج2000-10-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

عاويس مسرية10631283 ج2000-02-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

اظية10541321 عاويس ف ج2001-01-25اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

صمي10611561 عاٌس م ج2000-09-15اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س10501194 ؽ أ مح عاً ج2000-05-10اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ى10591897 ؽ سَم عائ ج2002-02-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ن10201105 زل ؽ ق عاً ج2000-03-19اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن10411210 سا ؽ وج عائ ج2001-04-17اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ي ظفاء10701198 عائـ ج1999-09-13اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان10481165 ف امي عائ ج1998-01-31اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

10601260َ اوي ظ عصف ج1999-12-17اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ء10581592 صا ُز مة اً اظ اوي ف عصف ج2001-05-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب10411078 علصايئ أ ً ج1998-01-23اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ٍك10571464 علصايئ مجَ ج2000-04-28اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

علصايئ حلسن10561291 ج2000-03-11اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ى10591420 علصايئ مععف ج1998-12-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

س10551043 واح س اً عاليل ؾب ج1995-05-06اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

س10381327 عَحاوي أ مح ج2000-09-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

اد10591266 ي هج عَح ج1997-11-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

س10641313 ي صَِ عَـ ج2000-05-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

امتن10641004 ي ؾ عَـ ج1993-08-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ني10621175 س ي اي عَـ ج1999-08-21اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

امثن10381018 ين ؾ عياظ ج1994-01-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

عيج جهص10701193 ج1999-08-20اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية10621107 ي ذ عيج ج1998-04-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

سوى10371161 ي ف عيج ج1997-06-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

عيعاوي بثٌُة10461027 ج1997-04-11اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

عِاري ُبة10371489 ج2002-01-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

صمي10631225 عِريي م ج1999-08-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

عوايف جهيان10591574 ج1999-10-13اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ًب10141229 عور ًز ج2002-01-27اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ن10531031 ورازلٍ عور ه ج1995-09-10اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

اج10591408 عويس احل ج1998-11-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

عويس حس ياء10711203 ج2000-10-31اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

عويس س ياء10561110 ج1997-11-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

اة10581546 عويس جن ج2000-11-13اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صي حِاة10551153 عُو ج1998-07-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ًك مِية10581600 عوٍ ج2001-06-18اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ي حسن10481257 عًو ج1999-08-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ي حِاة10591787 عًو ج2001-01-14اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ي سىِية10141040 عًو ج1996-05-26اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ء10541308 صا ُز مة اً اظ ي ف عًو ج2000-12-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ة10611271 وزً ي ف عًو ج1998-07-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س10621099 َب اَل عًو ج1998-02-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

رية10621159 َب ُز عًو ج1999-05-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

عَيب ملَاء10501226 ج2001-01-01اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ى10331040 عري حض ج1999-05-18اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

عَويب رضا10641178 ج1998-11-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

عَويب وس مية10371056 ج1995-02-04اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

د10481279 وا سي ج ـاب ج1999-12-08اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ص10591365 وث ـايج ه ج1998-08-14اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ـارف ص اميء10581121 ج1997-01-04اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص10141110 وث ـاريف ه ج1998-11-06اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ٍك10201132 ي مجَ ـامص ج2001-01-03اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س10611679 ي َل ف ـاظ ج2001-09-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ي هللا سِام10631311 ـاظ ج2000-06-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ي هللا ص اميء10301055 ـاظ ج1998-02-27اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ة10601210 ور ـايف ه ج1999-05-28اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

دسام10631335 ـامصي اب ج2000-09-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

َمية10601086 ـامصي ح ج1997-02-08اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ـامصي صـَب10581480 ج2000-05-04اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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ق10621063 ساحل ـامصي ؾب ج1997-06-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

فاف10641141 ـامصي ؾ ج1998-05-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ء10601321 صا ُز مة اً اظ ـامصي ف ج2000-11-01اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ة10641302 وزً ـامصي ف ج2000-04-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

س10641250 ـامصي َل ج1999-09-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ـامصي جنالء10571543 ج2001-01-28اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ني10211041 سي أ م ـاً ج1999-07-26اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ًب10581275 سي ًز ـاً ج1998-10-22اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب10141102 ي ًز ع ـاً ج1998-09-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ء10561041 صا ُز مة اً اظ ـباب ف ج1995-08-30اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

س10641041 ة َل ـبادً ج1996-02-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

سجية10641007 ـبار ذ ج1994-03-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ص10551249 ـبار مع ج2000-01-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ـباري سَوى10411174 ج2000-04-16اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

باسط10541154 ساً ـباري ؾب ج1998-08-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ِية10531225 ـباس ام ج2000-05-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

لاًَة10641251 ـبايس اً ج1999-09-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

مية10601255 ـبايس ام ج1999-11-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ِية10581350 ـبايس ام ج1999-06-21اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ًب10601071 ـبايس ًز ج1996-10-07اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ود10641333 ـبايس َل ج2000-08-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

صمي10571182 ـبايس م ج1997-09-29اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن10371459 ـبايس ورسٍ ج2001-05-02اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ف10591494 وس ـبايس ً ج1999-05-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

س هـٌلن10371103 ـب ج1996-05-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

يوري س ياء10141043 ساً ـب ج1996-08-13اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

سلوي فصدوس10611452 ـب ج1999-10-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

10501038َ سيل ظ ـب ج1995-09-09اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

سٌلء10541148 سويل أ  ـب ج1998-07-03اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

سويل حفعة10491373 ـب ج2001-03-21اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ًب10491377 سي ًز ـب ج2001-05-25اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صمي10411044 ـبودي م ج1996-11-26اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ىض10591337 ـبوز ر ج1998-05-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ـامتين حسن10621248 ج2000-08-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

مي10581502 صاُ ـخَوي اب ج2000-07-12اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ـامثين ص اميء10551141 ج1998-05-10اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ـامثين ص اميء10411179 ج2000-08-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ى10551376 ـامثين حض ج2002-02-14اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ي10621041 ِاد س اً ـامثين ؾب ج1996-07-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ء10541224 صا ُز مة اً اظ ـامثين ف ج1999-08-11اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

د10631132 ؤا ـامثين ف ج1998-04-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ـامثين ًَىل10701180 ج1999-06-15اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي10381183 ـامثين م ج1998-08-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

وب10371273 ـجاج اً ج1998-11-04اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ني10591742 س ـجًل اي ج2000-10-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ي محزة10581525 ـجم ج2000-09-17اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10501095 مي ي اإ ـجمي ج1997-11-30اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

سة10411187 ي سـَ ـجمي ج2000-10-12اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ن10631038 سراوي أ مي ـ ج1995-10-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سراوي حبَبة10641062 ـ ج1996-12-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ًب10641161 سراوي ًز ـ ج1998-08-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

سراوي ص اميء10641035 ـ ج1995-12-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ى10621286 سراوي حض ـ ج2001-04-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ال10481328 سس أ م ـ ج2000-08-19اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سجية10581016 سلين ذ ـ ج1993-12-20اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن10381115 زل سلين ق ـ ج1997-06-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ِية10381032 سانين أ م ـ ج1994-10-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وسف10701133 سانين ً ـ ج1998-06-29اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة10611503 ُز سانوي ى ـ ج2000-03-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ضِبة10591180 سي اً ـ ج1997-01-02اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

صمي10601212 وي م سً ـ ج1999-06-03اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ني10621077 ـصايب ام ج1997-10-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

صحٌلن10571397 س اً ـصاش ؾب ج1999-11-06اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ـصايق ص اميء10501182 ج1999-12-15اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ـصابوي حس ياء10591779 ج2000-12-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ـصابوي محزة10301112 ج2000-10-20اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

زة10561237 ٍز ـصابوي ؾ ج1999-07-29اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

وين ًبىن10631235 ـصب ج1999-09-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ص10491162 وث اوي ه ـصج ج1998-02-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ـصساوي حفعة10701100 ج1997-10-07اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10481103 ـصش ذ ج1997-01-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ًب10141069 ـصش ًز ج1997-11-19اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ـصش سىِية10461096 ج2000-11-15اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ـصش ص اميء10591699 ج2000-06-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

مية10141033 ـصيش أ م ج1995-12-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

سجية10611648 ـصيش ذ ج2001-06-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

مة10631175 اظ ـصيش ف ج1998-11-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

مس10481027 ا ـصيش ك ج1994-12-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

مية10551121 ـصيض ام ج1998-02-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

سجية10601215 اري ذ ـصؿ ج1999-06-29اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

اري سىِية10601304 ـصؿ ج2000-08-02اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ان10621103 مي اوي اإ ـصف ج1998-03-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

سجية10631084 اوي ذ ـصف ج1997-06-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

مة10461028 اظ اوي ف ـصف ج1997-04-20اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

سٌلء10611518 ـصيف أ  ج2000-04-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ويب جهص10381415 ـصه ج2002-03-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ـصويب فذَحة10371408 ج2000-08-04اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

وصـَب10621038 ـصوة ب ج1996-03-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ـصوة ص اميء10551081 ج1996-12-12اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

َا10141012 ـصويس ده ج1994-03-21اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ًب10371115 ـصويس ًز ج1996-08-09اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ـصويس ص اميء10591343 ج1998-06-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

سى10561023 ـصويش ُ ج1994-12-15اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ًب10611145 ـصويص ًز ج1997-03-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ء10571598 صا ُز مة اً اظ ـصويص ف ج2002-03-12اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ني10591106 س س اي ـصويص َل ج1995-12-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

س10581534 ـصويص ُي ج2000-10-17اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ـصوم سىِية10531200 ج1999-11-19اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ني10631037 س أ م ـصوم َل ج1995-10-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ـصوي ص اميء10561247 ج1999-09-06اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ة10561005 ُز ـصوي ى ج1993-07-07اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ء10611442 صا ُز مة اً اظ يش ف ـٌص ج1999-10-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

دسام10411234 ـزاب اب ج2001-12-31اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ء10541001 صا ُز مة اً اظ ـزاب ف ج1992-12-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

س10591793 ـزاب َل ج2001-01-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ي10531044 سٌلؾَ ـزايب اإ ج1996-01-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ء10381394 صاب ـزايب زه ج2001-09-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ـزاوي بالل10481255 ج1999-08-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

َا10551264 ـزري ده ج2000-03-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ـزوزي سـاد10631204 ج1999-03-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ٍك10141168 ـزوزي سَِ ج2000-03-06اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ـزوزي صِرية10371199 ج1997-12-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سٌلء10591683 زي ا ـٍز ج2000-05-22اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

زي ًبىن10701036 ـٍز ج1995-07-26اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س10581167 ـساس َل ج1997-10-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

دسام10551067 ـسال اب ج1996-05-03اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

مة10541227 اظ ـسال ف ج1999-08-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

مية10611436 ـساوي ام ج1999-09-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10601288 ـرساوي ذ ج2000-05-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سٌلء10631191 ـرسي ا ج1999-01-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ة10641236 سً سـ ـرسي اً ج1999-07-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ال10581414 ـرسي ام ج1999-11-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ان10631326 مي ـرسي اإ ج2000-08-11اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ـرسي برشى10491217 ج1998-12-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ـرسي حس ياء10491272 ج1999-11-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

اء10201150 ـرسي رج ج2001-09-09اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ء10371104 صاي ـرسي زه ج1996-05-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10371440 ـرسي ًز ج2001-02-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ًب10601076 ـرسي ًز ج1996-11-06اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ـرسي سارة10591221 ج1997-06-21اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ـرسي سومِة10641011 ج1994-08-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ـرسي سومِة10581571 ج2001-01-31اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ائضة10611196 ـرسي ؿ ج1997-10-25اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سوى10541285 ـرسي ف ج2000-08-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ـرسي ًبىن10461008 ج1994-10-04اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ـرسي ًبىن10601155 ج1998-08-10اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ـرسي ًبىن10501004 ج1993-06-28اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

وى10381352 ـرسي جن ج2000-12-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ـرسي جهص10551229 ج1999-10-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

وسف10641343 ـرسي ً ج2000-09-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ة10381243 ُز ـسىصي ى ج1999-06-30اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

اء10591129 ي رج ـس ج1996-06-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

صمي10701252 ي م ـس ج2000-10-02اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ـسالوي س ياء10701156 ج1999-01-09اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية10611594 ـسَوج ذ ج2000-11-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ان10611693 ـسًل امي ج2001-11-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ـسًل ص اميء10411145 ج1999-09-16اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اد10481396 ـسويل هج ج2002-01-22اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سة10411045 اج ـسويل م ج1996-12-27اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

وسف10491343 ـسويل ً ج2000-11-03اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ـضاب ص اميء10531271 ج2001-05-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ز10531017 ٍز ـضاب ؾ ج1994-07-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ـضاق ص اميء10571171 ج1997-08-12اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سجية10371293 ـضايل ذ ج1999-02-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ـضايل ظارة10371106 ج1996-06-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سٌلء10571045 ـرشاوي أ  ج1994-12-14اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سجية10601133 ـضَوج ذ ج1998-05-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ـضَوج سىِية10601235 ج1999-09-05اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ـضُيب ُبة10701281 ج2001-03-13اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

لين10491331 س اً ـعافصي ؾب ج2000-08-27اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سجية10571366 ـرضاوي ذ ج1999-08-07اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

س10541212 ـرضاوي َل ج1999-06-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

س10621005 ـعار أ و ج1994-01-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

وب10641034 ـعار أ ً ج1995-12-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ًب10481055 ـعار ًز ج1995-12-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ـعاليت سِام10501228 ج2001-01-23اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ٌلل10591439 ـعويم ن ج1999-01-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ة10581331 ـعويم اندً ج1999-03-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

وٌك10711184 ـعوي د ج2000-05-09اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ًل10611111 ي ؿ ـعَف ج1996-08-04اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي برشى10591823 ـؼمي ج2001-04-14اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ي حسن10591535 ـؼمي ج1999-07-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

س10581091 ي رص َ ـؼمي ج1996-05-29اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س10701181 ي َل ـؼمي ج1999-06-15اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ور10631331 ـفس اُز ج2000-09-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ال10371077 ـلاد أ م ج1995-08-24اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

وب10211033 ـلار أ ً ج1999-01-20اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ص10581559 وث ـلاين ه ج2000-12-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وب10381403 ـلًل أ ً ج2001-12-17اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

صمي10601291 ـلًل م ج2000-05-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ـاكري حفِؼة10411106 ج1998-10-26اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

سجية10581086 ـاكري ذ ج1996-03-10اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ـاكري جهص10211045 ج1999-10-24اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

سٌلء10491298 ـاكل أ  ج2000-03-27اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ني10601240 ـىصي أ م ج1999-09-13اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سجية10711003 ـىصي ذ ج1994-04-10اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ًب10611617 سي ًز ـىِ ج2001-01-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ِية10641244 ـاليل أ م ج1999-08-12اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ـاليل سىِية10581122 ج1997-01-04اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ان10381067 مي ـالم اإ ج1996-01-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سجية10621299 ـالم ذ ج2001-07-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ق10571062 ـالم رشو ج1995-07-09اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

َاس10411098 ً ـاليم اإ ج1998-09-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ى10571398 ـاليم حض ج1999-11-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ـالوي برشى10381382 ج2001-06-29اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

سجية10541270 ـالوي ذ ج2000-06-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10371284 صاي ـالوي زه ج1999-01-01اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

دسام10581432 ي اب ـَم ج1999-12-02اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ي محزة10591759 ـَم ج2000-11-15اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ًب10591804 ي ًز ـَم ج2001-03-04اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ي سىِية10591140 ـَم ج1996-07-09اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ؽ10581164 ي ودً ـَم ج1997-09-20اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مية10601176 ـَوة ام ج1998-12-24اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س هللا10611364 ـَويل ؾب ج1999-02-22اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

مية10541041 ـَوي ام ج1995-08-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ـَوي جهيان10371180 ج1997-09-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

وٌك10371330 ـَوي د ج1999-08-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

س10381350 ـَوي رص َ ج2000-12-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ًب10581338 ـَوي ًز ج1999-04-16اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ـَوي سىِية10571591 ج2002-01-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ـَوي فصح10381170 ج1998-05-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة10421092 وزً ـًل ف ج2000-01-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

سجية10601151 ـََاين ذ ج1998-08-03اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

س10491069 ًك َل ـََ ج1995-12-17اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10591416 صاي ي زه ـَمي ج1998-12-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ـم ؾخَلة10611082 ج1995-12-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ـٌلرى حٌان10641127 ج1998-03-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

مي10601032 صاُ ب ـٌلري اإ ج1994-12-06اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ال10581581 ـٌلري أ م ج2001-02-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

مية10711164 ـٌلري أ م ج1999-12-24اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

وٌك10601195 ـٌلري د ج1999-03-17اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

اء10711055 ـٌلري رج ج1997-07-08اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

اء10561216 ـٌلري رج ج1999-05-10اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ًب10711026 ـٌلري ًز ج1995-12-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ـٌلري سىِية10491196 ج1998-08-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ـٌلري ص اميء10371314 ج1999-06-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

مة10591191 اظ ـٌلري ف ج1997-01-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ء10501248 صا ُز مة اً اظ ـٌلري ف ج2001-08-04اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ِاء10301018 ـٌلري لم ج1995-08-02اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

صمي10561049 ـٌلري م ج1996-01-20اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ة10571094 ـٌلري اندً ج1996-04-09اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ني10501055 ـٌلري ايمس ج1996-05-27اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ني10711193 س ـٌلري اي ج2000-08-04اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ني10561205 ـٌلري ٌس ج1999-03-22اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ية10461074 ـمت ًز ج2000-05-17اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

خوهَة10581418 ًز يس اً ـمصاين الادٌر ج1999-11-09اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س10591384 يس َل ـمصاين الادٌر ج1998-09-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ضـَبِة10531163 ـمصاين اً ج1999-03-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ن10591769 ـمصاين امي ج2000-12-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ـمصاين حس ياء10711075 ج1997-12-19اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

َا10571314 ـمصاين ده ج1999-02-24اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ري10581246 ـمصاين ُز ج1998-07-13اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص10561206 ـمصاين مع ج1999-03-25اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ء10411236 صا ُز مة اً اظ ـمصاين ف ج2002-02-13اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ء10591846 صا ُز مة اً اظ ـمصاين ف ج2001-08-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10421104 ـمصاين ه ج2000-08-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

صمي10561396 ـمصاين م ج2001-12-15اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ٍك10631158 ـمصاين هبِ ج1998-09-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

م10611421 صا ـمصاوي اه ج1999-08-23اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10601150 ـمصاوي ذ ج1998-07-30اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

اب10701225 ـمصاوي رح ج2000-03-31اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مية10591885 ـمصي ام ج2001-12-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

س10491374 ـمصي او ج2001-04-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ـمصي حٌان10371162 ج1997-07-02اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ـمصي سـاد10571022 ج1993-11-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ـمصي سىِية10601159 ج1998-10-01اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ن10701016 ـمصي ظالح  ازلٍ ج1994-05-26اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء10701284 صا ُز مة اً اظ ـمصي ف ج2001-04-12اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة10501082 صمي ـمصي ه ج1997-05-26اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ـمصي حمسن10571399 ج1999-11-09اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ة10611703 صو ـمصي م ج2002-01-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ة10581501 ـمصي اندً ج2000-07-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س10551338 ـمصي ُي ج2001-03-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ِية10591350 ي ام ـم ج1998-07-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ة وظال10611272 ـياً ج1998-07-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

دسام10561266 ـيبوري اب ج1999-11-28اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ِام10621192 ـييب اً ج1999-11-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ـييب سىِية10621239 ج2000-06-27اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ي10641056 ِاد س اً ـييب ؾب ج1996-09-07اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ال10591095 ـيرتي ام ج1995-09-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ًب10501207 ـزنول ًز ج2000-09-05اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

وى10551071 ـيَاوي جن ج1996-06-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ـواج بسمة10371417 ج2000-09-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ني10501014 سًو اج ـواد م ج1994-04-19اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ضال10701026 ـواد ه ج1994-10-18اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

الم10591727 ـوادي أ ح ج2000-09-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ى10501017 ورش ـوان ب ج1994-05-26اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

مية10591805 ـواين أ م ج2001-03-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ـود جهيان10581112 ج1996-11-05اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة10571020 ـود اندً ج1993-10-05اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ال10561154 ـوين أ م ج1998-07-02اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

س10621289 ـوين َل ج2001-04-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

صمي10371305 ـوين م ج1999-04-28اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ـوين جهص10381301 ج2000-02-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

سجية10591649 سي ذ ـًو ج2000-03-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ء10571514 صا ُز مة اً اظ سي ف ـًو ج2000-10-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سي مـاد10611093 ـًو ج1996-03-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ًب10601052 ـَاد ًز ج1996-02-04اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سٌلء10381389 ـَادي ا ج2001-07-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

س10701104 ـَادي َل ج1997-10-31اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10601083 ـَادي ُي ج1997-01-08اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

خعار10571241 ى اه ـَاظ ج1998-07-27اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س10201025 ـَبودي ُي ج1996-03-29اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي ًَىل10641300 ـَ ج2000-03-29اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10531029 سي م ـَ ج1995-08-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

وٌك10611569 ـُساوي د ج2000-09-30اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صمي10591618 ـُساوي م ج2000-01-12اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ِة10301001 ـُسوي رك ج1993-01-16اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ٍك10371304 ـُسوي هبِ ج1999-04-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ى10541213 ـُيس ارو ج1999-06-30اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

سجية10581289 ـُيس ذ ج1998-11-20اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ـُيش مسرية10581583 ج2001-02-26اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

دسام10581142 ـميص اب ج1997-06-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سى10601123 ـَياوي ُ ج1998-01-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ة10461047 ـَيوس ورد ج1999-01-15اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ء10501211 صا ُز مة اً اظ ـَويش ف ج2000-10-10اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

امثن10491195 لازيل ؾ ج1998-07-29اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

لازي برشى10501208 ج2000-09-07اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

س10571431 لازي سـَ ج2000-01-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ـايل10411066 ساً لازي ؾب ج1997-09-20اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

مة10481092 اظ لازي ف ج1996-11-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10301104 صا ُز مة اً اظ لازي ف ج2000-06-20اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ص10141153 وث لازي ه ج1999-12-12اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ص10631182 وث لازي ه ج1998-11-27اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

مة10541048 اظ لايش ف ج1995-10-19اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ل10491178 اد يب ؿ لاً ج1998-05-17اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سٌلء10581539 ي أ  لامل ج2000-10-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ي ص اميء10581376 لامل ج1999-08-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ان10601227 ي امي لامن ج1999-08-16اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

اء10531129 ي رج لامن ج1998-08-11اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ني10381148 س ام ي َل لبع ج1997-12-19اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ٌلد10601163 لبوري ؾ ج1998-10-15اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ان10501183 مي لصايب اإ ج1999-12-15اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

وسف10381227 لصايب ً ج1999-05-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ء10461097 صا ُز مة اً اظ لصايم ف ج2000-11-20اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ٍك10371308 لصابوي هنَ ج1999-05-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ان10631090 لصيب امي ج1997-07-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ان10611584 لصيب امي ج2000-11-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

لصيب سِام10631201 ج1999-03-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

َعَف10561274 س اٌ لصيب ؾب ج1999-12-22اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

لصيب وس مية10591745 ج2000-10-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

دسام10501259 لصيس اب ج2002-03-04اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

صحٌلن10631275 س اً لصيس ؾب ج2000-01-12اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ي نزنة10591837 لصهَع ج2001-06-12اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

لصوادي حسًِة10591009 ج1993-04-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

اء10631060 ب رج لًص ج1996-11-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

هل10621026 س الإ ب ؾب لًص ج1995-08-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ٍك10541176 ب هنَ لًص ج1999-01-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

صمي10631300 لزال م ج2000-04-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ء10571548 صا ُز مة اً اظ لزايل ف ج2001-02-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سوى10541017 لزايل ف ج1994-06-07اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

س10141080 لزايل َل ج1998-02-15اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

سجية10641157 لزاين ذ ج1998-07-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

لزاوي حفعة10331013 ج1996-01-24اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء10591466 صاي لزاي زه ج1999-03-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

هتال10551347 لزلين اب ج2001-06-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ء10601197 صا ُز مة اً اظ لزلين ف ج1999-04-17اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ي10611423 ََ لزواين ذ ج1999-08-24اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

امثن10571121 َة ؾ لزواه ج1996-09-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ء10551219 صا ُز مة اً اظ َة ف لزواه ج1999-09-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

لزوي مٌري10581003 ج1992-12-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

لساين سَوى10481058 ج1996-02-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

لضاوي برشى10561141 ج1998-03-31اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

لضاوي حٌان10591633 ج2000-02-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

ة10561285 لضاوي اندً ج2000-02-05اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

صمي10501227 لضوا م ج2001-01-03اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

صمي10641016 لض َوة م ج1995-01-27اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

لعاس سارة10611127 ج1996-10-27اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

دسام10701022 لاليم اب ج1994-08-20اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي10611019 لٌلري م ج1994-03-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

لٌلن سـاد10141042 ج1996-07-18اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ليباز رضا10631255 ج1999-12-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

سجية10591685 ليجاوي ذ ج2000-06-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

وب10561344 سوري اً لي ج2000-11-02اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

سجية10641396 سوري ذ لي ج2001-08-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

سوري ُضام10631039 لي ج1995-11-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

صمي10591065 ليضور م ج1994-12-25اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

صمي10561223 ليضور م ج1999-06-01اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ة10581563 ليويش اندً ج2001-01-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سي10371160 ِ لويت امل ج1997-06-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

لوري حس ية10611406 ج1999-07-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ن10581260 زل لوزايل ق ج1998-09-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

لوزي ًَىل10541065 ج1996-07-07اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

لويل ص اميء10371375 ج2000-03-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ًب10501146 لوٍزي ًز ج1999-04-18اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

لَايت سِام10631163 ج1998-09-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

بة10571006 ًص لَايل ق ج1993-03-14اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء10551284 صا ُز مة اً اظ لَيت ف ج2000-07-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ص10381168 وث سوين ه لَ ج1998-05-06اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

لُضات ؾبري10381075 ج1996-03-27اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ضـَبِة10611362 ي اً فاحت ج1999-02-19اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ال10601375 ي أ م فاحت ج2001-11-30اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

مية10411096 ي ام فاحت ج1998-08-21اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ان10371037 مي ي اإ فاحت ج1994-07-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

مة10611207 اظ ي ف فاحت ج1997-12-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ء10371328 صا ُز مة اً اظ ي ف فاحت ج1999-08-12اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10561092 ي م فاحت ج1997-08-03اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

اة10591812 ي جن فاحت ج2001-03-15اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

اء10141097 ي وف فاحت ج1998-08-02اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ٌلد10541105 وري ؾ فاد ج1997-07-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

فاريح سىِية10411067 ج1997-10-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ء10641284 صا فاريس ُز ج2000-01-04اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

206/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10601035 فاروق م ج1995-02-02اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

مة10561280 اظ فازة ف ج2000-01-20اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

امثن10711050 ي ؾ فاض ج1997-05-13اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

فاضًل س ياء10211015 ج1996-10-05اً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

فاضًل س ياء10491104 ج1997-01-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

مة10611050 اظ فاضًل ف ج1995-04-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

فاضًل مٌال10561386 ج2001-08-03اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ني10591179 س فاضًل اي ج1997-01-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ًب10491139 ي ًز فاضَ ج1997-08-29اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ان10701299 ي امي م فاظ ج2001-07-31اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء10611178 صا ُز مة اً اظ ي ف م فاظ ج1997-07-26اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

صمي10711054 ي م م فاظ ج1997-06-29اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

اء10581125 ي رج مي فاظ ج1997-01-21اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س10571061 ي َل مي فاظ ج1995-06-10اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ومجـة10371036 ي ب فاحل ج1994-07-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ٍك10641370 فذاح هنَ ج2001-02-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

الم10491223 فذاوي أ ح ج1999-01-03اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

فذاوي وسام10491041 ج1995-01-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سوى10141186 ي ف فذح ج2000-09-17اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ص10601302 وث فجاج ه ج2000-07-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10531296 وث فجصي ه ج2002-01-11اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

فجصي جهص10561337 ج2000-10-22اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ال10611435 ي ام فج ج1999-09-13اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مة10531079 اظ ساين ف ف ج1997-04-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

وح10621068 فصايب ه ج1997-08-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

س10711159 َ س اجمل فصايج ؾب ج1999-12-02اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

فصار هـمية10601226 ج1999-08-09اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

س10141106 فصايس أ و ج1998-10-25اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

س10461046 فصايس أ و ج1998-10-25اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ٍك10611174 فصايس مجَ ج1997-07-13اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

فصيح محزة10571482 ج2000-06-25اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

فصد لكثوم10591281 ج1997-12-13اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

فصساين ظََحة10591471 ج1999-03-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ن10561033 ورازلٍ فصساوي ه ج1995-06-01اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

سٌلء10551104 فصع أ  ج1997-09-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

سة10381186 اين جم فصك ج1998-08-24اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

سجية10381053 وش ذ فصه ج1995-08-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

صحمي10581030 ساً فصواح ؾب ج1994-07-06اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صة10621267 فصويج ُز ج2000-11-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

اة10631137 فصويج جن ج1998-05-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

زة10491281 ٍز فصي ؾ ج1999-12-19اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ـًل10501005 فض خايل انيج اً ج1993-07-09اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ة10701182 صمي فضاوي ه ج1999-06-24اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

فضالوي وس مية10481318 ج2000-06-23اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سٌلء10411110 ي أ  فضَ ج1998-12-08اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

سجية10631291 فضًَل ذ ج2000-03-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

فضًَل سىِية10641058 ج1996-09-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

فلصاوي قَثة10581329 ج1999-02-27اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

اء10411134 ىي رج فلِ ج1999-07-09اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

فلري حس ياء10591334 ج1998-05-12اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

رية10491028 فلري ُز ج1994-09-04اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ًب10491259 فلري ًز ج1999-09-17اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ء10591014 صا ُز مة اً اظ فلري ف ج1993-06-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

س10371188 فلري َل ج1997-10-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س10601154 فلري ُي ج1998-08-10اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سٌلء10601296 ىي أ  فلهي ج2000-06-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ىي رضا10711083 فلهي ج1998-02-06اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

مية10491304 فاكر أ م ج2000-05-06اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سٌلء10371263 فاكك أ  ج1998-09-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

فاكك س ياء10381373 ج2001-04-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

سجية10591458 فاكيك ذ ج1999-02-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ٌلل10591036 فىصي ن ج1993-12-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ة10551350 ورش يس ب فالح الادٌر ج2001-07-12اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

سجية10571005 فالح ذ ج1993-02-17اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

فالح ص اميء10561184 ج1998-12-15اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

فاليق فذَحة10541078 ج1996-11-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

س10711069 فاليل أ مح ج1997-09-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ء10461063 صا ُز مة اً اظ فاليل ف ج1999-10-26اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ة10301027 وزً فاليل ف ج1996-04-20اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

سة10711027 ي جمَ فَج ج1996-02-02اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

فَـوس حىمية10591708 ج2000-07-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

فََوي ص اميء10541279 ج2000-07-13اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

امثن10601134 فٌان ؾ ج1998-05-12اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اسن10591747 فٌان حم ج2000-10-31اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

صمي10421055 سايق م فٌ ج1998-08-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

مية10591359 فٌون أ م ج1998-08-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ان10141011 ني امي فٌ ج1994-03-18اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

فِصي مََىة10531269 ج2001-04-07اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ي محزة10591413 فِم ج1998-12-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ي سىِية10591324 فِم ج1998-04-16اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ي مسَة10491152 فِم ج1998-01-02اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ي ظالح10631001 فِم ج1993-02-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

رية10621121 فوايل ُز ج1998-07-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ن10481043 فوزي روا ج1995-07-23اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

رية10501141 فوين ُز ج1999-03-27اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ء10541125 صا ُز مة اً اظ فِىصي ف ج1997-12-21اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ىبرية10631294 فِاليل اً ج2000-04-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

اء10591372 فِاليل وف ج1998-08-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

لادري ًبىن10551082 ج1996-12-26اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

صمي10571199 لادري م ج1998-01-04اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة10581554 لادري اندً ج2000-12-10اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ًب10621136 لامس ًز ج1998-12-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ء10641183 صا ُز مة اً اظ لامس ف ج1998-12-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

س10591177 ـَوي َل ي اً لامس ج1997-01-01اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ي ص اميء10591525 لامس ج1999-07-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ز10561198 ـٍز س اً ي ؾب لامس ج1999-02-07اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ة10631205 صمي ي ه لامس ج1999-03-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

وى10571574 ي جن لامس ج2001-08-25اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سى10411104 ي ه لامس ج1998-10-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

سى10701311 ي ُ لامس ج2001-10-16اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

اء10141160 ي وف لامس ج2000-01-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

مية10561324 ي ام لاس مي ج2000-08-18اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

لايض ًبىن10141221 ج2001-10-11اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ة10551293 لامئ ابهلل اندً ج2000-08-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ء10371247 صا ُز مة اً اظ لباب ف ج1998-07-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ؽ10571008 لباب ودً ج1993-03-27اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ائضة10531208 لبال ؿ ج1999-12-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ة10531154 لباي اندً ج1999-01-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

لبة حس ياء10611337 ج1999-01-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

َمية10611417 لبة ح ج1999-08-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

دسام10611613 لبًل اب ج2001-01-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ب10581065 لبًل راب ج1995-10-17اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب10571023 لبويل ًز ج1993-12-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ية10631238 لبويل ًز ج1999-09-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

لبًَل فصح10591031 ج1993-11-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

س10141127 ساري او ل ج1999-04-01اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

سة10491093 ساوي سـَ ل ج1996-09-16اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ًب10711130 سمريي ًز ل ج1999-05-17اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ة10611681 سام سوري أ  ل ج2001-10-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ًب10611128 سوري ًز ل ج1996-11-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء10141009 صا ُز مة اً اظ سٍصي ف ل ج1994-02-11اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ى10381328 لصايب سَم ج2000-09-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ان10611475 مي ًل اإ لصاف ج2000-01-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سة10491024 ًل سـَ لصاف ج1994-06-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10701142 سام لصايف أ  ج1998-09-14اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي10641092 لصش م ج1997-09-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ٌلل10611260 لصيش ن ج1998-06-30اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

هل10501219 سالا يب ؾب لصظ ج2000-12-02اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

د10591688 لصيف ودا ج2000-06-06اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ال10701266 ويش أ م لصم ج2000-12-16اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س10571113 ويش َل لصم ج1996-08-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ق10531237 صزا ساً لزدار ؾب ج2000-08-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ص10301106 وث لس ه ج2000-06-28اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

مة10601271 اظ لس َوي ف ج2000-01-12اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

امثن10591011 لضلايش ؾ ج1993-05-31اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

م10601100 صا لعيب اه ج1997-08-06اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

لعيب حفعة10701083 ج1997-05-12اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

لرصي حس ياء10601038 ج1995-05-04اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

لعَيب مسَة10631165 ج1998-10-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

لعيب حس ياء10571131 ج1997-01-10اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ٍك10601116 ي هنَ ل ج1997-12-15اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

َا10591043 لسلة ده ج1994-03-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

لمصو ص اميء10611099 ج1996-06-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س10591253 لٌيب َل ج1997-09-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ف10611042 وس لٌيب ً ج1995-01-27اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سري مبارك10641351 لٌ ج2000-10-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

سيل برشى10611682 لٌ ج2001-10-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

لِوي ظارة10561028 ج1995-02-22اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

لِوي مٌري10411109 ج1998-11-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

َا10501133 لويم ده ج1999-02-02اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

م10411238 صا اكرا اه ج2002-02-19اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

اكري سِام10611185 ج1997-08-13اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن10601113 زل اكس ق ج1997-11-26اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س10481188 اكمس َل ج1998-08-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10621307 اكف م ج2001-09-29اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

مي10561045 صاُ اكيف اب ج1996-01-01اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ان10561214 اكيف امي ج1999-05-06اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

اكيف مٌري10571267 ج1998-11-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ياس10611641 ي اً اكم ج2001-04-23اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ى10611712 ي سَم اكم ج2002-09-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ًل سىِية10581236 اكم ج1998-06-24اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي10581551 ًل م اكم ج2000-12-04اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ىن10611278 ًل م اكم ج1998-08-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ي سفِان10491209 اكمِ ج1998-10-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

وين حِاة10421024 اكه ج1996-04-20اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

دسام10701268 ب اكوي اإ ج2000-12-25اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىباب سىِية10701316 ج2001-11-15اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

اء10591351 ىبش وف ج1998-07-12اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

سجية10571049 ىبريي ذ ج1995-01-02اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ء10611619 صا ُز مة اً اظ ىذاري ف ج2001-01-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

س10611152 وو ىمثور ً ج1997-04-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صة10631292 زوُ ي اً ىح ج2000-03-25اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

وفِق10481040 ىحالوي ث ج1995-06-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سجية10491380 ىحالوي ذ ج2001-06-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ىحالوي سِام10641388 ج2001-05-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

اظية10641293 ٍك ف ىح ج2000-02-24اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سٌلء10561054 ٍك أ  ىحَ ج1996-03-11اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

س10591187 ساري امح ى ج1997-01-16اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ساري سىِية10381127 ى ج1997-09-03اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ن10611396 صوا ساري م ى ج1999-06-07اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سجية10581399 سح ذ ى ج1999-10-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

س10701165 سم سـَ ى ج1999-01-31اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص10491348 وث سم ه ى ج2000-11-23اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ىصاب ص اميء10701230 ج2000-04-29اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مة10371241 اظ ىصاب ف ج1998-07-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ص10531120 وث ىصايت ه ج1998-07-07اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ىصاح مََىة10301129 ج2001-05-24اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

زل10621224 ا ىصاس ذ ج2000-03-28اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

د10581230 ىصايس مصا ج1998-06-17اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ىصايش حٌان10631177 ج1998-11-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ى10381133 يص حض ىصام ج1997-09-27اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ىصايم ًَىل10481099 ج1996-12-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ص10571216 ىصابين مع ج1998-04-16اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

اء10481127 ىصيخ وف ج1997-05-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

وب10581123 ىصد أ ً ج1997-01-05اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س10611379 ىصد َل ج1999-03-28اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف
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ر10541185 وا ىصدة ه ج1999-02-25اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

مة10641229 اظ ىصدي ف ج1999-05-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ائضة10631211 ىصش ؿ ج1999-05-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

مة10591430 اظ ىصش ف ج1999-01-06اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ىصصايل محزة10411227 ج2001-10-21اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ص10501166 وث ىصط ه ج1999-08-25اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ء10531027 صا ُز مة اً اظ ي ف وظ ىصظ ج1995-08-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ة10501151 ي اندً اظ ىصم ج1999-05-31اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ء10601037 صا ُز مة اً اظ وين ف ىصه ج1995-04-29اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ىصين ملَاء10481376 ج2001-08-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

س10611199 ىصواوي َل ج1997-11-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ٍك10611390 ىصوة هنَ ج1999-05-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ًب10591869 ىصوج ًز ج2001-10-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ن10551090 زل ىصودي ق ج1997-03-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

سى10621282 ىصودي ُ ج2001-02-02اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

يس سىِية10461009 ىٌص ج1994-10-08اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

صمي10601317 ين م ىًص ج2000-10-08اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ىزويل ظفاء10611621 ج2001-02-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ل10201148 اد ىزويل ؿ ج2001-08-09اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن10481041 زل ىـمويس ق ج1995-07-07اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

م10601259 صا ه ىفًل اإ ج1999-12-12اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سٌلء10641402 ىفِف أ  ج2001-11-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

صحٌلن10581402 ساً الكيخ ؾب ج1999-10-14اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

دسام10531063 ىٌلل اب ج1996-08-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

وب10141112 ىٌلل أ ً ج1998-12-07اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ىٌليل مِية10591329 ج1998-05-02اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

مية10581173 ىٌلين ام ج1997-11-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َا10711204 مكصاين ده ج2000-11-11اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سى10201086 مكصي ُ ج1999-09-27اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان10581021 مكًل امي ج1994-01-12اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص10611586 وث مكًل ه ج2000-11-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سٌلء10371219 ىٌاوي أ  ج1998-02-17اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ىٌاوي ظفاء10641228 ج1999-05-19اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

سان10501173 ح ىٌرتي اإ ج1999-10-13اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ًب10561159 ساوي ًز ىٌ ج1998-08-16اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ساوي ص اميء10711107 ىٌ ج1998-09-24اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ىًيس حس ياء10481309 ج2000-05-08اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ىٌوين ص اميء10531055 ج1996-05-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ة10141036 سً سـ ىٌَوي اً ج1996-04-10اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ىوري وظال10531212 ج2000-01-13اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ىوري ٌرسى10551243 ج2000-01-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ى10141095 ىوش سَم ج1998-07-10اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ِام10421067 ىوط اً ج1999-01-29اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ِة10561032 ي رك ىوظ ج1995-05-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ىويف ص اميء10381043 ج1995-04-28اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ي وظال10711151 ىوحم ج1999-10-22اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ة10481346 ور ىويم ه ج2000-12-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ص10601102 وث ىوهرتا ه ج1997-08-13اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سجية10601170 ي ذ ف ىًو ج1998-11-20اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً
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س10201060 ىِال َل ج1998-11-11اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي رضا10371181 ىِح ج1997-09-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ة10581171 صمي ي ه ىِح ج1997-10-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س10601346 ي َل ىِح ج2001-03-10اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ى10501143 ور ي ه ىِح ج1999-04-08اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ىاميخ هبَجة10711182 ج2000-04-21اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

گاد برشى10601074 ج1996-10-19اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سٌلء10581484 َباد أ  ج2000-05-15اٌ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

رية10631064 َحَة ُز ج1997-01-15اٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

َحَة سِام10621227 ج2000-04-15اٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ي10141117 ِاد ساً َحَة ؾب ج1999-01-17اٌ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

صمي10541088 ي م َمـ ج1997-03-08اٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ف10641358 َعَ س اٌ َِوي ؾب ج2000-12-26اٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

م10491261 صا ه َواح اإ ج1999-10-07اٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ي10491127 َوزي أ م ج1997-06-12اٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س10481064 عم ساً َوزي ؾب ج1996-05-09اٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

هل10641292 س الإ اين ؾب َوم ج2000-02-18اٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ن10631351 ََر ورسٍ ج2000-11-19اٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ان10571489 مي ايح اإ ج2000-07-07امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

صمي10611707 ازين م ج2002-02-13امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ين هـمية10561070 اًز ج1996-12-03امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ايض هـمية10591828 ج2001-05-10امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

صي سىِية10141027 اه ج1995-05-11امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

احل حس ياء10371324 ج1999-07-29امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ي حمسن10551079 احل ج1996-11-19امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ة10501128 ي اندً اًل ج1998-11-16امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ِية10301005 ًك أ م اً ج1994-06-03امل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ًك حٌان10541130 اً ج1998-02-06امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ة10621179 ًك راحب اً ج1999-09-08امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ن10541002 زل ًك ق اً ج1993-01-01امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

صمي10421099 ًك م اً ج2000-05-04امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

صمي10601198 ًك م اً ج1999-04-21امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ي10531156 ًك هبِ اً ج1999-01-10امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ة10501212 ور ًك ه اً ج2000-10-11امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ني10371374 ًك ايمس اً ج2000-03-03امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

مية10381112 وين أ م ام ج1997-05-29امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

اُري سومِة10631086 ج1997-06-24امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

س10591197 َ ساذل ن ؾب اٍ ج1997-03-06امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ني10481136 س ين اي اً ج1997-08-08امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

مة10601164 اظ باريك ف ج1998-10-16امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

اء10701282 باريك وف ج2001-03-15امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ربدي حس ياء10621310 ج2001-10-23امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ؽ حِاة10411041 خاب ج1996-05-18امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ال10611564 ي ام خل ج2000-09-18امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سهللا10481304 ي ؾب خل ج2000-04-06امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

د10561257 ي مصا خل ج1999-10-17امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ي وس مية10631183 خل ج1998-12-11امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ضؽ سىِية10411205 خوا ج2001-03-24امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

سالم10701038 خولك ا ج1995-08-23امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

خولك هـمية10411076 ج1997-12-20امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ني10601022 ادي ايمس ج1994-03-20اجمل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي مٌري10421034 اظ ج1997-02-15اجمل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

سجية10561357 سوب ذ ج2000-12-14اجمل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

سوب سِام10491079 ج1996-04-29اجمل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ن10141167 زل سوب ق ج2000-03-04اجمل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ًب10591842 سويب ًز ج2001-07-10اجمل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ن10581384 زل سويب ق ج1999-09-01اجمل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صمي10601060 سويب م ج1996-05-11اجمل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ٍك10611587 سول مجَ ج2000-11-11اجمل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سويل سارة10611034 ج1994-09-13اجمل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10571097 س اندً سً ج1996-05-01اجمل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صمي10711233 ياوي م ج2001-12-16اجمل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

مة10621154 اظ ين ف ج1999-04-02اجمل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ٍك10531121 َب هنَ ج1998-07-08اجمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

س اس َة10541149 َ ج1998-07-03اجمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

غ ظفاء10581220 اف ج1998-05-01احمل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ٌان10551277 بويب اف ج2000-06-05احمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

صمي10621182 بويب م ج1999-09-26احمل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

سى10621246 بويب ُ ج2000-08-10احمل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ة10531146 صايب اندً ج1998-11-17احمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

فاف10641009 صزي ؾ ج1994-06-29احمل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ء10541049 صا ُز مة اً اظ غ ف ج1995-10-27احمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

رض سفِان10631207 ج1999-04-19احمل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

سي حس ياء10371403 م ج2000-07-17احمل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ن10601072 زل سي ق م ج1996-10-16احمل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سي مٌال10531281 م ج2001-07-29احمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

َمية10551200 مودي ح ج1999-06-06احمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ًب10381108 مودي ًز ج1997-03-13احمل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سة10581533 اج مودي م ج2000-10-16احمل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س10591556 خاري َل ج1999-09-17اخمل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

صمي10371167 َويق م ج1997-07-22اخمل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ٍك10551262 يرت هنَ ج2000-03-07اخمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ساح فذَحة10381201 ج1998-12-16امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سروم سىِية10611026 ج1994-06-03امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ائضة10611292 سروم ؿ ج1998-09-05امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

صي قَثة10541358 سق ج2002-02-04امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

سن ظالح10331001 ج1992-12-08امل سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10611573 ب َل سه ج2000-10-13امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سين ًَىل10631051 ج1996-08-12امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

صمي10411103 سي م سً ج1998-09-27امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

دسام10491242 وين اب سً ج1999-04-28امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ء10611061 صاي ط زه صاب ج1995-07-06امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ط سِام10611256 صاب ج1998-06-20امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ط ص اميء10601108 صاب ج1997-10-24امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ائضة10491180 ط ؿ صاب ج1998-05-26امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10631394 ط م صاب ج2001-10-05امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ص10201015 اج ط ُ صاب ج1995-02-27امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة10571572  ً اين أ صج ج2001-08-11امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب10621087 اين أ ً صج ج1997-12-05امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ة10611385 ُز اين ى صج ج1999-04-20امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صدايس حس ياء10611408 ج1999-07-22امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

صة10141118 صزاق ُز ج1999-01-24امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ارق10571317 صس ظ ج1999-02-27امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ص10571211 وث صسًل ه ج1998-03-23امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ني10591731 صسًل ايمس ج2000-09-27امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

س10531168 صصاد َل ج1999-05-27امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

د10571126 صظًل ودا ج1996-12-10امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ى10601369 صواين سَم ج2001-10-15امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

َاس10371410 ً ين اإ ًص ج2000-08-23امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

وب10371086 ين أ ً ًص ج1995-12-11امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ين ٌرسا10541145 ًص ج1998-06-14امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ة10581448 ورً زراين ز ج2000-01-20امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سي10541205 ِ ي امل زروؾ ج1999-04-24امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ِان10481069 زواري امس ج1996-06-11امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

رية10211004 زواري ام ج1994-01-01امل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

سجية10571205 زوغ ذ ج1998-01-27امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صمي10591586 ين م ًز ج1999-11-19امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

سى10581140 ين ُ ًز ج1997-06-01امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء10381005 صا ُز مة اً اظ وين ف ًز ج1993-06-16امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ء10371258 صا ُز مة اً اظ وي ف ًز ج1998-09-01امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صمي10591183 سايس م ج1997-01-05امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ى10591331 ورش ساوي ب ج1998-05-06امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

رية10581445 ساوي ُز ج2000-01-19امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ساوي سومِة10571498 ج2000-08-02امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ل10491218 وا ساوي ه ج1998-12-15امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مية10501243 ي أ م ب ج2001-06-21املس  ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ًب10501056 ي ًز ب ج1996-07-03املس  ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ص10551270 وث ني ه خـ ج2000-05-10املس  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

سدين ًبىن10571553 ج2001-03-05امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سدين ًبىن10581584 ج2001-03-05امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

رسار محزة10581527 ج2000-10-01امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

رسار سىِية10381176 ج1998-06-17امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ني10631004 سـودي أ م ج1993-03-16امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ان10421062 سـودي امي ج1998-10-09امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ان10601316 سـودي امي ج2000-10-02امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ان10591771 مي سـودي اإ ج2000-12-08امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ًب10381291 سـودي ًز ج2000-01-23امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

صمي10551191 سـودي م ج1999-04-09امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

سٌلء10371026 س ا سـَ ج1993-12-12امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ي سـاد10611158 سل ج1997-04-30امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

مية10591868 ساكوي أ م ج2001-10-21امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

سجية10611709 ساكوي ذ ج2002-03-22امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ساكوي ٌرسى10371483 ج2001-12-08امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ء10581507 صا ُز مة اً اظ ًك ف س ج2000-08-04امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ني برشى10371213 سى ج1998-02-05امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ني سـاد10381076 سى ج1996-03-31امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ني10641001 ني ايمس سى ج1993-01-12امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10641212 سىِين أ م ج1999-03-02امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ٍك10381340 سىِين هنَ ج2000-10-16امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

اء10551127 كل رج س ج1998-02-20امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

احتة10571288 كل ف س ج1998-12-25امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ًب10631369 ياوي ًز ج2001-02-03املس  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

َمية10421110 سًِل ح ج2000-11-20امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

سجية10611420 َوي ذ ج1999-08-21املس  َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ًب10141185 َوي ًز ج2000-08-28املس  ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

رشف حٌان10611035 ج1994-09-17امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

رشيق جنالء10701064 ج1996-10-18امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب10641298 ي ًز ل رشً ج2000-03-18امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ء10561372 صا ُز مة اً اظ ي ف ل رشً ج2001-03-03امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

سجية10561298 ضٌليش ذ ج2000-04-22امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

سوى10601010 ضٌليش ف ج1993-05-23امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ضٌليش حمسن10601201 ج1999-04-26امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س10621296 وو ضٌليش ً ج2001-06-10امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ء10631040 صا ُز مة اً اظ يش ف ضم ج1995-11-10امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

س10581374 ضِص أ و ج1999-08-04امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ًب10701261 عبايح ًز ج2000-11-08امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب10551134 عبايح ًز ج1998-03-15امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ن10631353 زل عبايح ق ج2000-11-25امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ء10591584 صا ُز مة اً اظ عبايح ف ج1999-11-12امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ىن10531141 وب عبايح ً ج1998-09-18امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ص10621011 وث سويق ه ع ج1994-11-18امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ي10411086 سٌلؾَ عَويح ا ج1998-05-25امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

عَويح سِام10411136 ج1999-08-10امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

عًل مََىة10611680 ج2001-09-27امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

عوري ص اميء10551031 ج1994-09-30امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

صمي10371135 ضِوس م ج1997-02-12امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ص10501184 وث عار ه ج1999-12-18امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ٍك10411007 ي مجَ عاؾ ج1993-09-01امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

دسام10591073 ب اب عاً ج1995-02-28امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ة10491128 عحعح مَِود ج1997-07-15امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ة10491229 عحعح اندً ج1999-02-03امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ًب10571164 ـايش ًز ج1997-07-25امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ـايش ص اميء10371481 ج2001-11-23امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

س10641342 ـايش َل ج2000-09-17امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ف10641189 وس ـايش ً ج1998-12-27امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ـاون هـمية10581315 ج1999-01-15امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س سىِية10611106 ـمت ج1996-07-06امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ن10531080 زل ـخوق ق ج1997-04-23امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ـصق مٌال10461117 ج2001-09-17امل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ى10301080 ََاين سَم ـصويف امل ج1999-04-05امل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

مية10501131 ـصويف ام ج1999-01-27امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

وب10571116 ـصويف اً ج1996-08-23امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ء10141060 صا ُز مة اً اظ ـصويف ف ج1997-07-24امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

صمي10141155 ـزود م ج1999-12-20امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ـزوزي حس ياء10621233 ج2000-06-04امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

رية10411035 ـزوزي ُز ج1996-02-05امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ـزوزي ص اميء10631296 ج2000-04-15امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ء10461113 صا ُز مة اً اظ ـزي ف ج2001-07-19امل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سي10621241 ِ ـعاوي امل ج2000-07-21امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

صحٌلن10421070 س اً ـعاوي ؾب ج1999-03-02امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

س10611643 وو ـعاوي ً ج2001-05-09امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ـمل حٌان10301140 ج2001-12-07امل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ـمصي وظال10611176 ج1997-07-22امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س10571302 ـموري َل ج1999-01-10امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ي وظال10301050 ـَاظ ج1997-11-20امل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

سى10381007 ـزيي ه ج1993-07-27امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ِية10551165 لاري ام ج1998-08-29امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ء10481155 صا ُز مة اً اظ لاري ف ج1997-11-08امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

لصاوي وس مية10371102 ج1996-04-26امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سة10581427 اج لصويس م ج1999-11-29امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

لزل مسرية10621211 ج2000-01-19امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ء10631096 صا ُز مة اً اظ لزل ف ج1997-09-09امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ص10601361 وث لري ه ج2001-07-05امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سجية10571597 فذول ذ ج2002-03-03امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ص10141083 وث سام ه ل ج1998-03-12امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ء10531040 صا ُز مة اً اظ سم ف ل ج1995-11-13امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

مية10701078 لاري ام لصي الام ج1997-03-18امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اكوي حبَبة10571329 ج1999-04-01امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

اكوي وظال10531285 ج2001-08-14امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ىسايل حس ياء10601225 ج1999-08-07امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

مي10541025 صاُ ىٌوين اب ج1994-08-15امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

س هللا10641117 ىول ؾب ج1998-01-27امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ء10581205 صا ُز مة اً اظ الح ف ج1998-02-16امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سة10481340 ًك سـَ َ ج2000-11-07امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

س10141108 َويس رص َ ج1998-11-03امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ء10701318 صا ُز مة اً اظ ََاين ف ج2001-12-01امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مخاز سِام10411153 ج1999-11-17امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

صة10601186 ياري ُز ج1999-02-23امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10581026 ياين َل ج1994-04-01امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ياين وظال10561288 ج2000-03-01امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ياوي مسرية10581151 ج1997-08-03امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني10421127 ىي أ م يهب ج2002-02-27امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

ىي حِاة10411162 يهب ج2000-01-14امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

هل10611335 سالإ يخايك ؾب ج1999-01-01امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ء10701053 صا ُز مة اً اظ رص ف يخ ج1996-06-06امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

رص ًىبرية10481226 يخ ج1999-03-26امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ٍك10371131 رص هنَ يخ ج1997-01-26امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

َبة10631274 رص ُو يخ ج2000-01-10امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ًسور جهص10491345 ج2000-11-13امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

يعاري وس مية10611039 ج1994-12-17امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ور10491257 يعوري أ ه ج1999-08-13امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ى10591814 ضح س اً يعوري مش ج2001-03-22امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

يعوري ص اميء10591121 ج1996-03-31امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

س10421071 عم س اً يعوري ؾب ج1999-03-14امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ًل10141143 يعوري ؿ ج1999-09-06امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة10641382 يعوري اندً ج2001-04-20امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

سى10381081 يعوري ُ ج1996-05-28امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

صحمي10551222 س اً يضاري ؾب ج1999-09-28امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ة10541326 يضم اندً ج2001-03-12امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ان10641220 يعصي امي ج1999-03-29امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

يـم سَمية10421030 ج1997-01-01امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ة10611529 ي اندً يفَوظ ج2000-05-21امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ء10631231 صا ُز مة اً اظ ي ف يل ج1999-09-05امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ص10381041 وث يىوك ه ج1995-04-18امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

يوار ص اميء10591883 ج2001-12-22امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

يور س ياء10541337 ج2001-06-20امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ًب10631367 يولك ًز ج2001-01-10امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

صمي10711005 يَاين م ج1994-07-28امل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

د10631018 وا يَزب ج ج1994-10-15امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

صمي10501089 يُين م ج1997-09-02امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

يَوي جحَبة10541007 ج1993-11-23امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ن10591468 زل ِاوري ق ج1999-03-08امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ي10571052 سٌلؾَ ِخادي ا ج1995-02-15امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ن10581059 صوا سي م ِخ ج1995-09-11امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اة10501077 سي جن ِخ ج1997-01-13امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ِجور ص اميء10641371 ج2001-02-20امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ساوي مسرية10551122 ِ ج1998-02-06امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

سب ص اميء10421082 ِ ج1999-08-20امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ة10641383 ُز سوي ى ِ ج2001-04-28امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

وٌك10541067 سي د ِ ج1996-08-13امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ى10481050 سي سَم ِ ج1995-10-09امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سي وس مية10611455 ِ ج1999-10-29امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سٌلء10601294 ِصمش أ  ج2000-06-01امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مي10591080 صاُ ِزويل اب ج1995-06-29امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ان10591401 مي ن اإ ِوٍ ج1998-11-07امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ة10631220 سً سـ وادن اً ج1999-06-28امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

رية10701044 ن ُز وادٍ ج1995-12-11امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س محزة10611311 وح ج1998-10-28امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وىن10611240 يس م س الادٌر وحِ ج1998-05-05امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ا ص اميء10571581 وذ ج2001-10-22امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سٌلء10701310 ودن ا ج2001-09-30امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ان10551115 ودن امي ج1997-12-31امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ودن ص اميء10371302 ج1999-04-15امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سهللا10491335 ؤدن ؾب ج2000-09-28امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ء10491273 صا ُز مة اً اظ ودن ف ج1999-11-11امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ودن فذَحة10201007 ج1994-01-27امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10481108 وث ؤدن ه ج1997-01-22امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ٍك10551233 وزي سَِ ج1999-11-18امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ًب10641369 سي ًز وزً ج2001-02-08امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

سٌلء10381049 وساوي أ  ج1995-06-29امل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

وب10411169 ق اً وف ج2000-03-18امل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

سوى10601344 س ف وفِ ج2001-02-21امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ن10551130 زل وليح ق ج1998-03-03امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ًب10571545 ولوي ًز ج2001-02-01امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ولوي سارة10561185 ج1998-12-15امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ص10501051 وث ويل ه ج1996-03-20امل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ل10481017 وا ويل ه ج1994-05-03امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10571158 صاي ين زه وم ج1997-06-24امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ين مسَة10601058 وم ج1996-03-15امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ء10581639 صا ُز مة اً اظ ين ف وم ج2002-03-12امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10301133 َ س اذل ين ؾب ًو ج2001-09-01امل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

اء10491202 ري رج ج1998-09-09امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صمي10481244 ري م ج1999-06-20امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

َاليل10551282 ريار اجل ج2000-06-25امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ق10481314 س احل ََودي ؾب ج2000-06-10امل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سي10631265 ي مح ياثَج ج1999-12-21اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ياحج حٌان10491403 ج2002-01-19اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سجية10591133 ياحج ذ ج1996-06-19اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

د10591242 ي ودا ياحج ج1997-08-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

يايج مجَـة10551170 ج1998-10-08اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

سجية10631147 يايج ذ ج1998-07-24اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

ق10481273 يايج رشو ج1999-11-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

يايج ظفاء10591459 ج1999-02-24اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

سوى10371419 يايج ف ج2000-10-07اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

يايج ًَىل10581326 ج1999-02-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

يايج ًَىل10591631 ج2000-02-03اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

صمي10581330 يايج م ج1999-03-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ني10631045 س يايج اي ج1996-03-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

س10631093 ياجمي َل ج1997-08-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

وب10571461 يايح اً ج2000-04-21اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سجية10611500 يادي ذ ج2000-03-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س10591005 س َل ياص ج1993-03-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

سٌلء10641254 يارصي أ  ج1999-09-20اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ِية10581411 يارصي أ م ج1999-10-30اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ان10611460 مي يارصي اإ ج1999-11-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ٍك10711113 يارصي مجَ ج1999-01-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

يارصي حِاة10591689 ج2000-06-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

سجية10411033 يارصي ذ ج1996-01-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ب10531179 يارصي راب ج1999-08-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

يارصي سـاد10701333 ج2002-03-29اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

د10571542 يارصي ودا ج2001-01-18اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

اء10611372 يارصي وف ج1999-03-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سجية10641224 ياظريي ذ ج1999-04-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

سى10701277 ياظريي ُ ج2001-03-01اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ٍك10421114 يارض هنَ ج2001-03-22اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

َا10541005 وري ده ياؾ ج1993-10-29اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

س10581310 يايف أ مح ج1999-01-09اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

يايق محزة10571279 ج1998-12-06اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سي10571150 ِ يايه امل ج1997-05-07اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10591390 يايه م ج1998-10-09اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ري10581137 ياوي مس ج1997-04-28اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سوة10581344 ياوي ف ج1999-05-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سٌلء10381217 ز ا ياٍ ج1999-03-08اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سى10421121 يامي ُ ج2001-08-05اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

فاف10571449 يبار ؾ ج2000-03-16اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

يباوي حِاة10571313 ج1999-02-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

وبية10591037 يبُبح ً ج1993-12-31اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

يبَِ بسام10701270 ج2001-01-02اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

رية10371117 يجاجصي ُز ج1996-09-10اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ِية10461122 يجار أ م ج2002-01-28اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 020صويقؾ

ىص10551143 وب يجارة ب ج1998-05-18اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ن10611382 ورازلٍ يجاري ه ج1999-04-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ًب10301134 يجٌلوي ًز ج2001-09-15اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

مية10601172 ي ام يجم ج1998-12-11اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

َية10551160 ي ايمس يجم ج1998-08-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ان10711218 يحالوي امي ج2001-03-15اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

يحًل سىِية10701087 ج1997-06-27اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س10591895 ٍك ُي يحَ ج2002-02-05اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

صمي10581268 يحًَل م ج1998-10-02اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء10641031 صا ي ُز يزاؾ ج1995-09-24اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

سى10601377 يزة ُ ج2001-12-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

يزالوي سىِية10541024 ج1994-08-06اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ء10591282 صا ُز مة اً اظ ساوي ف ي ج1997-12-14اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سة10581136 اج سوي م ي ج1997-04-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًرس ؿالء10551016 ج1993-12-22اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ًب10591363 رص ًز ي ج1998-08-12اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ني10591493 س رص اي ي ج1999-05-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

مة10591375 اظ يرصاوي ف ج1998-09-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

وٌك10641215 يرصي د ج1999-03-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

وب10621106 يؼام أ ً ج1998-04-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

مة10491394 اظ يـصة ف ج2001-12-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

صمي10591322 يـٌلين م ج1998-04-14اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ِام10581345 ي اً يـمي ج1999-05-26اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ي حٌان10571493 يـمي ج2000-07-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ن10571167 ورازلٍ ي ه يـمي ج1997-07-29اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

يفايت حٌان10601242 ج1999-09-23اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

يفاي ملَاء10571555 ج2001-03-09اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية10141081 يفٌايف ذ ج1998-03-02اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

مة10531217 اظ يلص ف ج2000-02-20اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

َاس10601248 يلصي اً ج1999-10-25اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

يلريي محزة10621013 ج1995-02-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

سجية10461075 يلريي ذ ج2000-05-30اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

سي حفعة10141101 هن ج1998-09-18اٍ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

سجية10631227 هنصاوي ذ ج1999-08-19اٍ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ف10641121 وس يواري ً ج1998-02-10اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

صي ص اميء10491149 يواؾ ج1997-11-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ٍك10551161 يويح سَِ ج1998-08-25اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

اة10491188 يويح جن ج1998-07-06اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ى10581621 ورش يوري ب ج2001-11-16اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

مة10381060 اظ يوري ف ج1995-12-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

اظية10611251 يوري ف ج1998-06-09اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ة10461059 يوري مٌاه ج1999-09-14اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

يوري ٌرسا10141049 ج1997-02-17اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ء10481323 صا ُز مة اً اظ يويل ف ج2000-07-28اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وب10591659 يوٍصي أ ً ج2000-04-08اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

س10641242 ين َل يًو ج1999-08-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

يَة ظفاء10571407 ج1999-11-29اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وٌك10591124 يَيض د ج1996-05-06اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

يُين أ س َة10141159 ج2000-01-05اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

س10561010 ِادي أ مح ج1994-01-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ىض10491359 ف ر ِادً ج2000-12-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ائضة10631075 ِاروش ؿ ج1997-03-23اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

صمي10141128 ِاروش م ج1999-04-29اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ة10591563 سام ي ا ِامش ج1999-09-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

يس برشى10611215 ي الادٌر ِامش ج1998-01-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

يس ٌرسا10571064 ي الإدٌر ِامش ج1995-07-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ة10561151 سً سـ ي اً ِامش ج1998-06-21اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

مية10381245 ي أ م ِامش ج1999-07-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

اج10591444 ي جح ِامش ج1999-01-26اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ي حىمية10591326 ِامش ج1998-04-28اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ي سـاد10591778 ِامش ج2000-12-22اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ي سىِية10601009 ِامش ج1993-04-29اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ىصمي10591352 س اً ي ؾب ِامش ج1998-07-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ن10591562 زل ي ق ِامش ج1999-09-30اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

سوى10591454 ي ف ِامش ج1999-02-15اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ي ُضام10631079 ِامش ج1997-04-29اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

سجية10701014 وس ذ ِاُ ج1994-02-19اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ِاون اس َة10631069 ج1997-02-04اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

م10571024 صا ي اه ِاً ج1993-12-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ن10621191 زل ًل ق ِاً ج1999-11-03اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ي وظال10301131 ِبع ج2001-06-25اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ِبور مٌال10461104 ج2001-01-01اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سى10481288 ِبُضة ه ج2000-01-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ور10481289 ِبُضة ه ج2000-01-20اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

وان10371444 سار م ِ ج2001-03-02اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ور10601277 ساري اُز ِ ج2000-01-29اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مية10641203 سروش أ م ِ ج1999-02-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ًل ص اميء10501081 سً ِ ج1997-02-21اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ٍك10611258 ِصد مجَ ج1998-06-23اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ان10581265 ِصدة امي ج1998-09-12اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب10641123 ِصسة ًز ج1998-02-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ِة10711208 ِصش رك ج2000-11-26اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ودي ص اميء10381260 ِصم ج1999-09-16اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ٍك10571550 ِصويس هنَ ج2001-02-19اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ًب10561160 ِصويش ًز ج1998-08-17اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ِصوي ص اميء10611255 ج1998-06-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ان10381330 ِضايم امي ج2000-09-21اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ِضايم ؾخَلة10711157 ج1999-11-22اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ِضويم ُياء10601355 ج2001-05-19اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مة10641290 اظ ِيش ف ج2000-02-05اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ِام10541189 ي اً ِض مي ج1999-03-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سي10631154 وهم ِفذة ب ج1998-09-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

دسام10481137 ِاليل اب ج1997-08-22اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

م10711025 صا ه ِاليل اإ ج1995-12-20اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ور10501122 ِاليل ُز ج1998-09-30اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ص10591785 اج ِاليل ُ ج2001-01-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

رية10561120 مالوي ُز ج1998-01-26اهل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

مويك ًبىن10541268 ج2000-05-28اهل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

صمي10331054 مويم م ج2000-07-20اهل سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10611228 زل ساوي ق ِي ج1998-03-05اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سي حس ياء10611149 ِي ج1997-03-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

اميء10581154 ِيُين اًض  ج1997-08-19اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ىض10571347 ِيُين ر ج1999-06-06اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صمي10531270 ِيَوي م ج2001-04-07اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

سجية10481361 ِواري ذ ج2001-04-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ًب10481305 ِواري ًز ج2000-04-13اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ِواري جنَة10371071 ج1995-07-11اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10641375 ِوري م ج2001-03-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ىن10581355 ِوري م ج1999-07-01اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ِوري هـمية10581460 ج2000-02-25اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ي حٌان10501084 َِمث ج1997-07-08اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ساين حس ياء10541003 َِ ج1993-05-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ى10141079 ُِضايم سَم ج1998-02-09اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

َِعة سومِة10491014 ج1994-01-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صة10421040 سي ُز واح ج1997-08-25اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

سي ظافِة10551006 واح ج1993-04-10اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

س10611124 وادي ادٌر ج1996-10-11اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وادي حسن10581396 ج1999-10-06اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وادي حٌان10491286 ج2000-01-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ٍك10481185 وادي هنَ ج1998-07-26اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ان10611070 مي وارث اإ ج1995-09-16اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س10571028 ي َل سـ وا ج1994-04-27اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10631054 ي اندً سف وا ج1996-09-06اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

اة10531262 ًل جن واظ ج2001-01-01اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ء10501246 صا ُز مة اً اظ ص ف واؾ ج2001-07-12اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

سجية10611138 صي ذ واؾ ج1997-01-17اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ي فذَحة10621072 واؾ ج1997-09-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

وسف10581043 ق ً واف ج1995-01-08اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

دسام10631066 وايف اب ج1997-01-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ِام10371009 ً وايف اإ ج1993-05-04اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

مية10481088 وايف أ م ج1996-10-18اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ِية10531149 وايف أ م ج1998-12-15اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

وايف حِاة10591643 ج2000-02-29اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ن10601104 وايف رضوا ج1997-08-21اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ء10381210 صا ُز مة اً اظ وايف ف ج1999-02-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10421039 وايف اندً ج1997-08-09اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

وايف هـمية10411063 ج1997-08-26اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

وايف جهص10371386 ج2000-05-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سى10601359 وايف ُ ج2001-06-18اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

َية10381409 وايف ايمس ج2002-01-14اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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م10371211 صا وازلي اه ج1998-01-23اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ء10581500 صاي وايل زه ج2000-07-10اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ًل حس ياء10541063 واُ ج1996-06-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ًل ًبىن10551173 واُ ج1998-11-02اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

سجية10371058 وزَق ذ ج1995-02-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

َا10381180 ويح ده ج1998-07-22اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ريي محزة10371173 ودك ج1997-08-13اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سي مٌال10201110 ودً ج2000-05-16اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ِية10631223 ؽ أ م ودً ج1999-07-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ص10621240 ورادي مع ج2000-07-12اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

وراري محزة10641184 ج1998-12-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ء10411051 صا ُز مة اً اظ ورايش ف ج1997-04-19اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

وراك صـَب10331035 ج1999-01-24اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وردي حس ياء10491243 ج1999-05-06اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

َمية10301026 وردي ح ج1996-04-18اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ًب10621096 وردي ًز ج1998-02-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

س10621010 وردي َل ج1994-11-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ٍك10701273 وردي هنَ ج2001-01-14اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة10641213 ور وردي ه ج1999-03-09اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

س10411240 وردي ُي ج2002-04-03اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

صمي10611180 ورز م ج1997-08-06اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

وريض جٌلل10141169 ج2000-03-18اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ائضة10591360 وريض ؿ ج1998-08-11اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ين10561399 ة حس  ورك ج2002-01-26اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ان10201069 ة امي ورن ج1999-02-10اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية10631021 وزان ذ ج1994-11-13اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

سة10541215 وزدي سـَ ج1999-07-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ًب10591623 وزواز ًز ج2000-01-17اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

َمية10411017 وسعة ح ج1994-09-18اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ي ًَية10541164 وسل ج1998-10-18اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ي َُمث10541298 وسل ج2000-10-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ىبري10591898 س اً وصايم ؾب ج2002-02-23اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ة10611317 صمي اح م وظ ج1998-11-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ىن10501044 وب سودي ً وؿ ج1995-12-14اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ى10301078 اق حض وف ج1999-03-30اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ايئ سىِية10641207 وف ج1999-02-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ء10621109 صا ُز مة اً اظ ايئ ف وف ج1998-05-17اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ونيويس َُمث10571048 ج1995-01-02اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

مة10631254 اظ س ف وًَ ج1999-12-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ٍك10581440 ايب سَِ ُو ج1999-12-27اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

وىس10641054 يب م ُو ج1996-08-14اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

سة10581118 ًل جمَ ُو ج1996-12-26اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي10491275 ساين هبِ ًو ج1999-11-16اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10541282 وٍزة م ج2000-07-24اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

اٌك10501239 وري ُ َاج ج2001-05-01اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

مية10541230 َازيج ام ج1999-09-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ء10641182 صا ُز مة اً اظ َاس ف ج1998-12-08اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

اء10601097 َاس وف ج1997-06-14اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

َايس مسَة10571481 ج2000-06-23اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً
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مية10331062 سري ام َ ج2001-06-09اً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية10641135 سي ذ زًي ج1998-04-22اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

س10641380 سي سـَ زًي ج2001-04-16اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

سي سِام10641191 زًي ج1999-01-01اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ائضة10601161 سي ؿ زًي ج1998-10-07اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ء10541030 صا ُز مة اً اظ ُرسي ف ج1994-12-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

اة10541022 ُض خويم جن ج1994-08-05اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

َـفوري هبَجة10611544 ج2000-07-18اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

َـلويب حٌان10371356 ج1999-12-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سة10481087 َـلويب سـَ ج1996-10-15اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

َـلويب ظفاء10501258 ج2002-02-03اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

مة10701052 اظ َـلويب ف ج1996-05-01اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي10591402 َـلويب م ج1998-11-10اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ن10381066 َـلويب ورسٍ ج1996-01-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ني10371094 َـلويب ايمس ج1996-01-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

َـىويب حس ياء10491046 ج1995-02-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ن10571373 َلين أ مي ج1999-08-26اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

يس10571156 َ اميين الاظ ج1997-06-05اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

اميين حفعة10571099 ج1996-06-03اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ن10481330 زل اميين ق ج2000-09-11اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

س10631329 اميين ُي ج2000-08-30اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

َمي10491295 س احل َيويس ؾب ج2000-03-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ياس10611440 َويب اً ج1999-10-03اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ء10491264 صا ُز مة اً اظ َويب ف ج1999-10-16اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

س10421052 َويب َل ج1998-07-01اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ي سفِان10601162 َوسف ج1998-10-10اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صحٌلن10601281 ساً ي ؾب َوسف ج2000-03-15اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صمي10631218 ي م َوسف ج1999-06-15اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ء10541053 صا ُز مة اً اظ َويس ف ج1995-12-04اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ٍك10561255 َويس هنَ ج1999-10-12اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سٌلء10571090 َوانين ا ج1996-03-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

يس مسرية10571059 َوو ج1995-05-08اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

يس وس مية10601080 َوو ج1996-12-22اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ـز مسَة10531007 ج1993-08-26أ م اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ًب10641210 ال ًز ج1999-02-20أ م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ى10581476 ال سَم ج2000-04-30ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سوى10371066 ال ف ج1995-05-11أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ام سارة10571030 ج1994-05-22ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ام ُبة10491279 ج1999-12-05ام َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

سجية10421076 ان ذ ج1999-06-28أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ارق10611482 ان ظ ج2000-01-21ام َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

اين سِام10591518 ج1999-06-23ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

اين ص اميء10461024 م ج1997-01-31اإ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

وسف10331029 اٌس ً ج1998-06-18أ م سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ذجال ص اميء10421047 ج1998-04-08أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

مية10481192 ًك ام ذ ج1998-09-17ام َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10371458 س أ م اُ ج2001-04-27اجم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ني10331024 س وض اي ج1997-06-10اجم سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س10461084 وط أ و ج2000-08-01اجم فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ
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َب سىِية10571517 ج2000-10-16اجم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ق10581243 صزا ساً س ؾب َ ج1998-07-09اجم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص10141010 اج صاش ُ ج1994-03-04احم ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ٌلد10591695 رص ؾ َ ج2000-06-24احم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ص10591855 اج ميح ُ ج2001-09-05احم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

صة10371448 ُز سراس اً ج2001-03-18ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ص10701091 وث سرك ه ج1997-08-15ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س ًبىن10201092 سً ج1999-12-06ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سة10581109 ي رص َ ع صاب ج1996-10-01ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي10571425 ة م صازن ج2000-01-08ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10621040 ني سـَ صجي ج1996-06-15ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ِية10501150 ص أ م ٍص ج1999-05-24أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ان10381122 ص امي ٍص ج1997-07-28ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ني10701264 زريك أ م ج2000-12-14ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىبري10621020 زوز اً ج1995-05-15ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ى10581406 زويل سَم ج1999-10-22ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ص ًَىل10571478 ٍز ج2000-06-10أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ي حٌان10301069 ًز ج1998-11-10أ م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ِة10301076 ي رك ًز ج1999-02-16أ م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ي مسَة10381135 ًز ج1997-10-03ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ي سوهَية10371353 ًز ج1999-11-28ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سهللا10421080 ي ؾب ًز ج1999-07-30أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ِية10141039 خىوا ام ج1996-05-24امض  ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ة10501108 سام ضُش أ  ج1998-04-20أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

مية10581312 عاحب أ م ج1999-01-12ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ر10551209 وا عوط اه ج1999-08-04ام َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

عون مِية10381224 ج1999-04-28أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سي10621250 ِ ـاصو امل ج2000-08-21ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ن10631203 ـاٍزي رضوا ج1999-03-20ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ـصاض وظال10141201 ج2001-03-20ام ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

س10711114 وو ـمصي ً ج1999-01-22ام َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

دسام10491368 ـُش اب ج2001-02-25ام َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سجية10461087 ـَط  ريب ذ ج2000-08-16ام فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

وٌك10501185 ـَط د ج1999-12-18ام ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

مة10601066 اظ ـَط ف ج1996-07-22ام َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

لار ظفا10411222 ج2001-08-11أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ة10411221 صو لار م ج2001-08-11أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ٍك10371457 لار هنَ ج2001-04-25ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

مة10631330 اظ لاري ف ج2000-09-01ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

صمي10501124 لصان م ج1998-10-20ام ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ني10581170 ىصود أ م ج1997-10-15أ م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ز10711070 ي فريو ج1997-09-24ام َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ص10501136 وث ي ه ج1999-02-25أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ي ٌرسى10591460 ج1999-02-24ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

الل ظفاء10211063 ج2000-08-23أ م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

س10461034 َ س اذل الل ؾب ج1997-08-27ام فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ء10371223 صا ُز مة اً اظ الوي ف ج1998-03-16ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

اظية10421007 َو ف ج1994-03-21أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ََاس سِام10621065 ج1997-07-02ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه
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س10411102 ٌاي ادٌر ج1998-09-24ام َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

مة10701232 اظ ٌضو ف ج2000-05-15ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وٌك10531203 اين د ج1999-12-01اهم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ء10481109 صا ُز مة اً اظ اوش ف ج1997-01-24اهم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

امثن10561215 اوض ؾ ج1999-05-06اهم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

سجية10501196 ول ذ ج2000-05-22اهم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

اء10421004 م رج ورً ج1993-03-27ام َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ء10371303 صا ُز مة اً اظ ن ف وم ج1999-04-21ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

كل حس ياء10591086 ًو ج1995-07-22ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

َـة10371088 ِان رب ج1995-12-15ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مية10701168 س ام ِ ج1999-02-22ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سي ؾخَلة10561065 ِ ج1996-09-29ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ياظريي10491096 مية اً ج1996-11-29ام َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مية بيُضو10491050 ج1995-04-18أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

مية10591119 ني ام ج1996-03-14ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ان10481184 ني امي ج1998-07-25ام َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

وب10561248 ني اً ج1999-09-10ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سجية10581351 ني ذ ج1999-06-24أ م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ن10701247 ني زاك ج2000-08-12ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة10411220 اظ ني ف ج2001-07-27أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

سى10611359 ني ُ ج1999-02-15ام َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ة10591888 وه ِية د ج2002-01-09ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ص10491053 وث ِيزتي ه ج1995-05-31ام َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اء10411077 ج1998-01-01اانرص رج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ص10571108 اج خاج ُ ج1996-07-23اه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ار ص اميء10701202 ج1999-10-28اجن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ى10701189 ار مععف ج1999-08-10اجن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة10371099 وه ٍك م َ ج1996-02-23احن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10371030 ٍك اندً َ ج1994-03-13احن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ار سارة10571511 سج ج2000-09-21اه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

و حٌان10411166 سمه ج2000-03-06اه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ي10611226 سٌلؾَ زار اإ ج1998-02-27أ ى َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صمي10571068 رصي م ج1995-08-10اه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ؼام سِام10611469 ج1999-12-28أ ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

لمص10561030 اب اه ُو س اً ج1995-03-12 ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

سهللا10301084 فَوس ؾب ج1999-06-16أ ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ي وظال10541296 ف ج2000-10-04أ ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ان10561254 وار امي ج1999-10-12اه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سجية10381119 وار ذ ج1997-07-17اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ًب10571278 وار ًز ج1998-12-03اه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ء10571079 صا ُز مة اً اظ وار ف ج1995-12-28اه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

واري ص اميء10591161 ج1996-10-16أ ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

مة10591291 اظ ال ف وح ج1997-12-31أ ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

وٍىة ص اميء10591654 ج2000-03-23اه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ِية10381204 ُس أ م ج1999-01-05أ ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س10201125 يت َل خاُ ج2000-09-25اُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء10621003 صا سار ُز ج1993-08-14اُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

صمي10621100 ة م صان ج1998-03-01اُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ًب10561081 اكش ًز ج1997-03-14اُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اليل س ياء10411002 ج1993-01-01اُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ٌلد مسَة10381219 ج1999-03-16أ ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س10201023 مي َل ج1996-03-11أ مه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب10461045 َاضن ًز ج1998-10-24اُ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سالم10541295 س اً ني ؾب ج2000-09-25أ وجب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ٌلن فذَحة10371443 ج2001-02-20أ وحب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ء10421097 صا ُز مة اً اظ ـًل ف ج2000-04-16اوب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ـًل فذَحة10411029 ج1995-11-06اوب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ن10571383 زل ال ق ج1999-09-15اوب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ال ًعَفة10591125 ج1996-05-10اوب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

س حس ياء10611510 َـَ ج2000-04-01اوب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

صي سىِية10381322 زنه ج2000-08-13اوب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

سجية10141180 ودرار ذ ج2000-07-04اوب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ء10381024 صا ُز مة اً اظ ىي ف هي ج1994-04-13اوب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

فصاوت ًَىل10371084 ج1995-11-27أ وث سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

لت ص اميء10701062 ورً ج1996-09-28اوث ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ة10591139 ًص سو م ج1996-07-09اوج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ي س ياء10571021 ج1993-11-05أ وجح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ـايل10381262 س اً س ؾب َ ج1999-09-21أ ومح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ان10701076 مي ج1997-02-14أ وراغ اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ج1994-08-27أ وراغ حس ياء10481022 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ى10581495 ج2000-06-17أ وريب مععف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ج1999-09-20اوردان حس ياء10581391 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

س10461055 ج1999-07-08اورايم َل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ف10591738 وس ي ً ج2000-10-10أ ورحي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

س10611250 ني َل ج1998-06-05أ وزاً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء10481310 صا ُز مة اً اظ س ف ج2000-05-11اوزدً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ن10491201 زل ج1998-09-03اوزو ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ِية10581614 سار أ م ج2001-10-18أ و َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ساو ص اميء10201001 ج1992-12-01او ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10301138 اج م ُ بىِ ج2001-10-30اوس  ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ًب10631034 صاح ًز ج1995-08-05او َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

مة10381124 اظ صاح ف ج1997-08-20او سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صار ُبة10581638 ج2002-03-02أ و َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج2000-08-04اورشع مسرية10411180 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ل10631388 وا مية ه ج2001-07-30أ وص  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

سهللا10481007 سازلامي ؾب ب ج1993-05-13اوؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

بو ص اميء10491144 ج1997-10-27أ وؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سجية10491132 رو ذ ج1997-08-03أ وؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ء10481214 صا ُز مة اً اظ زان ف ج1999-02-02اوؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ان10491146 ص امي ج1997-11-01اومع َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ُىس اس َة10491369 ج2001-03-06اوؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

امل ص اميء10481105 ج1997-01-07اوك َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ة10411124 ور س ه ًص ج1999-04-04أ وف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

س10571492 وات سـَ ج2000-07-18اوف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ل10211051 وا ايس ه ج2000-01-06اوك ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ٍك10531288 سو مجَ ج2001-09-28اوك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ىمي10301049 س احل ص ؾب ج1997-11-11اواكدٍ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

َة10551009 سوا سُو ج1993-06-04اون َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صحمي10571415 س اً سو ؾب ي ج1999-12-21اون َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س حٌان10531256 ج2000-12-07اولد امح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ِية10481014 ق أ م س احل ن ؾب ج1994-01-22أ ولد ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ن10531223 صوا ج2000-05-03اولدي م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ـصيب10481111 باز اً ج1997-02-13اًو َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صة10461061 ُز ب اً عاً ج1999-10-14اًو فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

اء10461057 ىون وف ج1999-08-01اًو فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

صحمي10481373 ساً اد ؾب ج2001-08-04اوم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ي سارة10301102 ًز ج2000-05-02اوم ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ِية10421014 ىصاز أ م ج1995-03-22اوم َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

س10491007 َلا سـ ج1993-07-03أ وم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ن10481243 ورازلٍ ُس ه ج1999-06-18اوم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

س10591673 ج2000-04-28أ وانين أ و َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ج2000-02-01اوانين ص اميء10591628 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

ء10591629 صا ُز مة اً اظ ج2000-02-01اوانين ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

مية10561213 مة ام ج1999-05-02اوجن َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

وح سىِية10501145 ج1999-04-12اوه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

سٌلء10381288 ايم أ  ج1999-12-25أ ُو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ص10591068 اج و ُ ج1995-01-18اومه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ت ااب سٌلح10581532 ج2000-10-15اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ء10561379 صا ُز مة اً اظ ت ااب ف ج2001-06-14اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

صمي10531194 الل م ت اابؿ ج1999-10-27اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

مي برشى10411122 صاُ ت اب ج1999-01-28أ ً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ى10491360 ورش مي ب صاُ ت اب ج2001-01-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي10551231 ال م ت اب ج1999-11-09اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

صمي10491174 ٌلد م ت اح ج1998-04-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10641186 س م ت امح ج1998-12-18اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

صمي10141145 س م ت أ مح ج1999-09-15أ ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ة10581202 ُز سة ى َ ت امح ج1998-02-05اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة10611129 ص اندً ت ادٍ ج1996-11-14اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

صحمي10621104 س اً لري ؾب ت اف ج1998-03-26اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ني10551063 س أ م بحص َل ت اً ج1996-01-18أ ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

صمي10571239 بحرية م ت اً ج1998-07-20اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ٍك10571232 بَغ هنَ ت اً ج1998-07-01اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

سجية10371498 اج ذ ت احل ج2002-03-13أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

دسام10371153 اج مٌعور اب ت احل ج1997-04-28اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س10461011 اج ُي ت احل ج1995-01-01اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

س10591448 سن ُي ت احل ج1999-02-07اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

مة10491097 اظ رض ف ت اخل ج1996-11-29اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مية10371158 صايض ام ت اً ج1997-05-23اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صايم س ياء10611004 ت اً ج1993-01-20اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س ظفِة10561345 صائ ت اً ج2000-11-05اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ة10141096 صمي س ه صاٌ ت اً ج1998-07-14أ ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

سويس سِام10501149 ت اً ج1999-05-23أ ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

َية10491391 ال ايمس سُو ت اً ج2001-11-22اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ائضة10491276 ي ؿ ضافـ ت اً ج1999-11-22أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10571508 وث ف ه رشً ت اً ج2000-09-06اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

هل10381023 سالا ق ؾب سً ع ت اً ج1994-03-25اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ب ص اميء10421083 عاً ت اً ج1999-08-21أ ً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب
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ن10491267 زل ب ق عاً ت اً ج1999-10-20أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ب ًعَفة10371078 عاً ت اً ج1995-09-07أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ب انرص حٌان10411014 عاً ت اً ج1994-06-10اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ة10701067 ور ب ه عاً ت اً ج1996-11-25اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سجية10611632 ـاثَق ذ ت اً ج2001-04-02اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

َة10371430 ـصايب ازلٌرس  ت اً ج2000-12-20اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

اة10591117 ـصيب جن ت اً ج1996-02-16اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

صمي10411223 ف م ـًص ت اً ج2001-08-16أ ً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ـرسي َُبة10331049 ت اً ج2000-02-14أ ً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اء10571437 لازي رج ت اً ج2000-02-03اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ة10571102 سٍصة اندً ل ت اً ج1996-06-23اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وب10561331 ي اً م فاظ ت اً ج2000-10-12اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

سجية10491043 س ذ فلري أ مح ت اً ج1995-01-13أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ق10411202 عاد س اً لايض ؾب ت اً ج2001-02-22اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

مة10611046 اظ لايض ف ت اً ج1995-03-01اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ء10201127 صا ُز مة اً اظ لايض ف ت اً ج2000-10-07اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي10481229 لايض م ت اً ج1999-04-02اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

وب10491288 ش اً لٌص ت اً ج2000-01-28اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10491357 ىوري م ت اً ج2000-12-21اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

سجية10501098 ون ذ ام ت امل ج1997-12-15اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

مة10581604 اظ فوظ ف ت احمل ج2001-07-11اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مة10381004 اظ وض ف ت اجم ج1993-06-06اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مة10141181 اظ وط ف ت اجم ج2000-07-10اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

مية10491308 لار أ م ت أ م ج2000-05-27أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ِية10371042 اج أ م ت أ وحل ج1994-09-20أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مة10591195 اظ زان ف ت اٍ ج1997-02-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

دسام10141196 ا اب ت ابهب ج2001-01-23اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سالم10491006 ت ابدي ا ج1993-07-01اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س10591547 وك َل ت ابً ج1999-08-18اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ال10141170 وت أ م ت ابم ج2000-03-24اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ة10301025 صمي سو ه ت حب ج1996-01-31اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

سرى اس َة10501113 ت ب ج1998-05-27اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

م ص اميء10301073 ًص ت ب ج1999-01-15اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ز10491282 ـٍز س اً ت بال ؾب ج1999-12-24اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

زل10581008 ا َباز ذ ت ب ج1993-08-09اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية10561315 َـواد ذ ت ب ج2000-07-06اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

س10371239 ن َل وم ت مب ج1998-06-26أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مة10491312 اظ ن حسو ف ت ب ج2000-06-10اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اء10711063 س وف ن سـَ ت ب ج1997-08-28اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ائزة10481381 ىس ف ن ؿُ ت ب ج2001-10-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

س10491092 َ َل ت ب ج1996-09-13أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ز10301030 ٍز ا ؾ ت هب ج1996-07-23اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ًل10591112 وسامل ؿ ت ب ج1996-01-20أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

وظَب محزة10711028 ت ب ج1996-02-07اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

سور بالل10611602 وكِ ت ب ج2000-12-14أ ً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة10591024 صمي اندً وه ت ب ج1993-09-15اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ِام10461012 الل اً ُو ت ب ج1995-01-02اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

س10551003 ت سـَ ت ثَحاج ج1993-01-01أ ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

صمي10611635 اع م ت ج ج2001-04-12اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى10581479 ت جبو مععف ج2000-05-03اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وسف10711133 سة ً ت ح ج1999-06-11اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ص10491353 وث سو ه ت ح ج2000-12-09اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صة10491383 ُز ن اً ت حساٍ ج2001-08-22اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

َزري وس مية10701109 و ب ت مح ج1997-12-12أ ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

و سِام10491170 ت مح ج1998-03-12أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ن مسرية10701028 سٍ ت محَ ج1995-03-05اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

م10381358 صا ه ًل اإ ايل ؿ ت ذ ج2001-01-15أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

صمي10381143 ًل م ايل ؿ ت ذ ج1997-11-24أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

م10371434 صا ايل اه ًل ؿ ت ذ ج2001-01-15اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صمي10581287 ت داود م ج1998-11-19اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اء10301012 ت روان رج ج1995-01-03اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

س10591437 س َل ت سـَ ج1999-01-15اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

س10141125 س َل ت مس ج1999-03-26اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ف سِام10301079 وس ت يس ً ج1999-04-02أ ً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

مية10581156 س ام ي سي احم ت س َ ج1997-08-20اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ز10591348 ـٍز س اً سوا ؾب سي ح ت س َ ج1998-07-04اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

صمي10611534 و م سي ح ت س َ ج2000-06-10اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

صمي10331036 ت صـَب م ج1999-03-26أ ً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ان10331030 ت صلار امي ج1998-08-18أ ً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص ُضام10591531 ام ت ؿ ج1999-07-20اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

سوى10551142 صحٌلن ف س اً ت ؾب ج1998-05-16اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

صحمي10421003 ساً ن ؾب وم س امل ت ؾب ج1992-12-29اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

سجية10571340 ت ؾبو ذ ج1999-05-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ان10491351 يب امي ت ؾ ج2000-12-05اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

عا ًعَفة10371069 ت ؾ ج1995-06-18اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10611514 ص امي سٍ ًل اً ت ؿ ج2000-04-08اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ًل جهص10201131 ت ؿ ج2000-12-13اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مة10501058 اظ ص ف ت مع ج1996-07-25أ ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

اء10701243 و دؿ ت مع ج2000-07-27أ ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ارس ص اميء10501028 ت ف ج1995-01-23أ ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ت فلصت حسن10561177 ج1998-11-26أ ً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

س10711117 ًص ايس ف ت ك ج1999-02-10اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ء10591223 صا ُز مة اً اظ ت هبور ف ج1997-06-27اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

س10481112 ت حلسن رص َ ج1997-02-26اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س10481252 وو ت حلسن ً ج1999-07-30اً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

رض سـاد10381150 ت خل ج1998-02-02أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سة10701121 رض سـَ ت خل ج1998-02-02أ ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سٌلء10491397 ت ًضىص أ  ج2001-12-20أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

سى10371346 ت ًىبري ُ ج1999-10-18أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سم س ياء10601293 ت ملل ج2000-05-30اً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مية10491339 ت مبارك ام ج2000-10-19اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

صمي10371412 ت مبارك م ج2000-08-26اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ف10461044 وس ت ممَـُش ً ج1998-09-05أ ً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سجية10411235 ت مٌعور ذ ج2002-01-08اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

سٌلء10501224 ت انرص أ  ج2000-12-18أ ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ن10611259 و رضوا ت مه ج1998-06-29اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء10301014 صا ُز مة اً اظ و ف ت مه ج1995-03-03اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

اة10381160 َمي جن ت وح ج1998-03-29اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ن10411036 زل ت وراح ق ج1996-02-15اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

صمي10581124 ت وراز م ج1997-01-13اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ىض10141151 صمي ر ت وه ج1999-12-05أ ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

صحمي10491135 س اً س ؾب ت ايًز ج1997-08-12اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

مية10491320 وس ام ت ً ج2000-07-29اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

صمي10571510 ديس م ج2000-09-19اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

مي10421102 صاُ بارن اب ج2000-06-14اخي َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

سجية10701258 ن ذ وم س امل س ؾب ج2000-10-21اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة10571219 اظ وخ ف ساخل ج1998-04-25اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ًب10621170 صاوي ًز ج1999-08-10اٍ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ًب10421090 زون ًز ٍ ج1999-12-07اإ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ني10551194 س اكن اي ٍ ج1999-04-24اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ى10591181 الل حض ً ج1997-01-03اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ة10571153 سً سـ ََف اً ج1997-05-30اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س10571106 َََوا ُي ج1996-07-15اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ة10141065 ياين اندً ج1997-09-15اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

يا حٌان10551126 ج1998-02-19اهي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ضـَبِة10611184 وب اً ج1997-08-13أ ً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سجية10591151 وب ذ ج1996-09-02أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

صمي10561224 وب م ج1999-06-11اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

سى10491083 ويب ُ ج1996-06-17أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سهللا10591858 ور ؾب ج2001-09-22أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

اء10591480 س وف ج1999-04-10اب اَل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

س10491094 ج1996-09-28اباب رص َ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سة10381216 ج1999-03-04اباب سـَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ج2000-12-02اباب ص اميء10501220 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ء10371005 صا ُز مة اً اظ ج1993-02-01ابابس ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ًل حسن10581010 ج1993-09-29ابابؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ويم سىِية10141140 ج1999-08-14ابث ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

وٌك10411215 ج2001-05-21ابيج د َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ص10371371 وث ج2000-02-17ابيج ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ني10641185 ج1998-12-17ابيج ايمس َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

وب10621266 بَيب أ ً ج2000-10-24ابح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ء10541191 زسا ر اإ ج1999-03-10ابح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

و برشى10591541 ج1999-08-10ابجح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

وب10571038 سو اً ج1994-09-02ابح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سو برشى10301105 ج2000-06-22ابح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ص10491172 اج سو ُ ج1998-03-19ابح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ة10411009 وزً سان ف ج1993-11-03ابح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ة10141162 ور ني ه س ج2000-02-10ابح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ء10701155 صاي سُين زه ج1999-01-03ابح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س10491035 س َل ج1994-12-08ابمح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي س ياء10591693 ج2000-06-18ابمح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

و سِام10411209 ج2001-04-16ابح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

سٌلء10571004 س أ  ِ ج1993-02-15ابح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س سىِية10581348 ج1999-06-05ابدٌر َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

َا10581052 ج1995-04-04ابديس ده َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية10201045 ج1998-02-01ابدو أ م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

هتال10201102 ج2000-02-16ابدي اب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اء10611671 ج2001-08-13ابدي رج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

وب10541013 ج1994-01-10ابرا اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

س10591470 و َل ج1999-03-08ابرح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ج1999-07-28ابريش ص اميء10581371 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س10591626 ج2000-01-25ابرودة أ و َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

مة10381161 اظ ج1998-03-30ابري ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

صي ظفاء10571486 ج2000-07-03ابٍر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سجية10701146 ج1998-10-06ابزي ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صحٌلن10561197 س اً ج1999-01-30ابزي ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ًب10531114 يس ًز ج1998-04-28ابمس الإدٌر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

س10611383 يس َل ج1999-04-16ابمس الادٌر َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ن10601006 صوا يس م ج1993-01-01ابمس الادٌر َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ء10461030 صا ُز مة اً اظ ج1997-05-06ابمس ف فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

سو ُضام10641193 ج1999-01-03اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

سي10141193 ِ صا امل ج2001-01-08اب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ى10371141 صار حض ج1997-03-14اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صة10641013 صو ُز ج1994-08-26اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

سجية10641197 زي ذ ج1999-01-17ابؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

صمي10581239 سول م ج1998-06-26ابؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وسف10611504 الل ً ج2000-03-18ابؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س10141139 ًل َل ج1999-08-12ابؿ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ي ص اميء10301029 ج1996-06-25ابمع ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ء10381348 صا ُز مة اً اظ ي ف ج2000-12-08ابؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ن10611356 وش ورسٍ ج1999-02-08ابك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سًـة10491173 صي ب ج1998-04-01ابه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10481052 صمي ام ج1995-11-05ابه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صمي حسن10481183 ج1998-07-21ابه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي مسَة10541120 ج1997-12-01ابه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

وب10371072 ج1995-07-24ابيك اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ج1997-09-10ابيك حىمية10381129 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ء10371395 صاي ج2000-06-20ابيك زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

صِب حٌان10641308 ج2000-05-01ابل  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ايل سِام10541318 بُو ج2001-01-20ابً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ى10381191 واوي سَم ج1998-10-16ابجل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

سجية10631145 ايض ذ ج1998-07-14ابحل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

بُب ًبىن10571335 ج1999-04-23ابحل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ًب10611263 ساوي ًز ج1998-07-02ابحل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ة10581133 ور صار ه ج1997-03-25ابحل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي10601282 صصة م ج2000-03-16ابحل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ة جهص10611520 ساًو ج2000-04-24ابذل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

زة10641143 ٍز ة ؾ سً َ ج1998-05-27ابذل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

س10201099 وىض ُي ج2000-01-29ابخل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة10641128 سً سـ صايض اً ج1998-03-09ابً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ي جهيان10591298 ف ـًص ج1998-01-25ابً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سجية10411020 ـضا ذ ج1995-02-16ابً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

وب10641046 ـيخاري أ ً ج1996-03-31ابً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

اء10531009 ـيخاري وف ج1993-09-16ابً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

َا10631383 فلري ده ج2001-05-29ابً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

فلَِ مٌال10611570 ج2000-10-03ابً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا
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ص10141121 فاكك مع ج1999-02-19ابً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

لين10581050 س اً س ؾب لاً ج1995-03-15ابً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10491106 ىوش اندً ج1997-01-17ابً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ىوص َة حِاة10561371 ج2001-02-26ابً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

َمية10591138 َوك ح ج1996-07-09ابٌ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

سجية10701054 ايح ذ ج1996-07-07ابمل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10591568 اًر ايح م ج1999-10-06ابمل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

وسف10611105 ايح ً ج1996-07-01ابمل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

مية10561221 ة أ م احل ج1999-05-23ابمل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ني10531002 س َيت اي ج1993-03-15ابً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ـصوف ًبىن10701216 ج2000-02-17ابم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

و سَامين10371347 ج1999-10-22ابم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10481265 و م ج1999-10-10ابم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

و جهص10571370 ج1999-08-17ابم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

سي10331021 ِ ون امل ج1997-04-11ابم سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص10491211 وث بوز ه ج1998-11-02ابه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ار حىمية10481053 ج1995-11-07ابهن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

م10701081 صا ج1997-04-03ابين اه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مة10591027 اظ ي ف ج1993-10-07ابمه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

صحمي10591346 س اً ج1998-07-02ابيه ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ز10711146 ٍز ج1999-08-26ابيه ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ج1995-05-30اباي مََىة10591077 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ج1999-07-30بخُضة ص اميء10421081 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

مية10481334 اد ام ج2000-10-17جب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وب10461035 ج1997-09-20جبَود اً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ود سامِة10591050 ج1994-08-05جب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ات حٌان10581040 ج1994-12-01حب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب10491072 ات ًز ج1996-01-01حب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ات مََىة10551065 ج1996-03-26حب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ار سـاد10591417 ج1998-12-18حب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ار ص اميء10561188 ج1998-12-26حب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ة10481121 صمي ار ه ج1997-04-21حب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ار ًَىل10641167 ج1998-09-07حب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ار حمسن10561135 ج1998-03-01حب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ى10711021 صو ار م ج1995-08-20حب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ة10591054 ًص ار م ج1994-09-07حب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

صمي10211021 ار م ج1997-07-17حب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

صمي10601112 ار م ج1997-11-23حب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص10331050 اج ج2000-03-17حببو ُ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ء10531046 صا ُز مة اً اظ ج1996-01-31حببويح ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ان10561336 مي ج2000-10-21حبجوا اإ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ى10541347 ععف ج2001-08-30حبصاوي امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ج2000-07-23حبصي ًَىل10591707 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

س10571192 ج1997-11-25حبصي َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ج2000-02-16حبسان اس َة10611491 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س10141061 وو ج1997-08-11حبسُسو ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

سة10611466 ج1999-12-12حبفصا سـَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

وا جهياد10591760 ج2000-11-16حب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ٌلل10621189 ج1999-10-27حبَاوي ن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ٍك10561199 ي هنَ ج1999-02-19حبَح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

مة10591155 اظ ان ف ج1996-09-17خب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

وسف10531244 ج2000-09-24خبصي ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ء10411026 صا ُز مة اً اظ س ف ج1995-10-17خبٌص َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ص10301015 وث ج1995-03-15خبالل ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ج1997-06-30خباليل سَمية10541100 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ج2001-10-31خبََجة محزة10631395 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ج1997-09-10خبََق محزة10711067 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

مية10331058 ور أ م ج2000-12-23خب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ق10561370 ويش رشو ج2001-02-21خب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

دسام10501022 ج1994-10-04خبرية اب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

سجية10141136 ساز ذ ج1999-08-01ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

مية10411047 سال أ م ج1997-01-10ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

وب10581282 ساوي اً ج1998-11-06ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صة10601168 ساوي ُز ج1998-11-12ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سة ظوفِا10701043 ج1995-10-31ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10701171 زل سة ق ج1999-03-16ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن10591149 زل سة ق ج1996-08-20ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

سر10571240 ن ب سر ازلٍ ج1998-07-22ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

اء10591503 يجوم رج سر اً ج1999-05-28ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

س10581573 سر ُي ج2001-02-04ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

َة10381310 ن راه سرازلٍ ج2000-06-11ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

سران ص اميء10141202 ج2001-04-05ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

وسف10551147 سران ً ج1998-05-31ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

سجية10531038 سري ذ ج1995-10-16ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

احتة10641266 سري ف ج1999-11-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

سٌلء10581388 سويل أ  ج1999-09-07ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سهللا10591806 سويل ؾب ج2001-03-07ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

سوي سِام10581207 ج1998-02-25ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ق10611150 ؽ رشو سً ج1997-04-02ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

زة10591507 ٍز ؽ ؾ سً ج1999-06-02ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

صمي10381362 ؽ م سً ج2001-02-02ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ة10711036 ؽ اندً سً ج1996-10-14ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ؽ جهص10611197 سً ج1997-10-26ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ًب10491354 ص ًز ج2000-12-10ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ي10571181 ِاد ساً صايخ ؾب ج1997-09-28ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

زة10491155 ٍز صار ؾ ج1998-01-15ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

صازا سَمية10481217 ج1999-02-09ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صايض جهص10571349 ج1999-06-19ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ى10481363 ش سَم صاو ج2001-05-10ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ان10571472 مي صايم اإ ج2000-05-14ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سجية10481246 صاي ذ ج1999-07-04ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

صاي س ياء10411049 ج1997-02-24ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

سجية10141031 صابش ذ ج1995-10-09ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

َا10491137 وش ده صب ج1997-08-13ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سوى10381335 ويش ف صب ج2000-10-07ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ة10381117 صو صة م ج1997-07-01ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

زل10591497 ا و ذ صح ج1999-05-14ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

صدوش ص اميء10571135 ج1997-01-29ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص10541342 وث صدي ه ج2001-08-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

صزيك فصدوس10601366 ج2001-08-22ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ة10481397 ني اً صزً ج2002-02-01ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وٌك10531187 ال د صظ ج1999-09-19ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ف10491153 وس ال ً صظ ج1998-01-06ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

صظًَل لكثوم10611511 ج2000-04-01ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

اء10481296 اق وف صك ج2000-02-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ى10371275 اوي سَم صك ج1998-11-11ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ائضة10201042 صكِة ؿ ج1997-11-10ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

دسام10591404 صاكت اب ج1998-11-12ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

سجية10631029 صاكت ذ ج1995-05-13ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ء10331038 صاي صاكت زه ج1999-04-17ب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صاكت فذَحة10641103 ج1997-11-10ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

صاكت هـمية10631076 ج1997-03-23ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ًب10501097 صاكس ًز ج1997-12-13ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

مية10141149 صاكش أ وم ج1999-10-27ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ى10541360 صاكن حض ج2002-02-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ء10571123 صا ُز مة اً اظ صاكن ف ج1996-09-28ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

صاكن ُجار10581444 ج2000-01-13ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ة فصدوس10301075 صن ج1999-01-25ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ن10571439 صوا صوض َة م ج2000-02-16ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ضال10591104 وات ه صه ج1995-12-03ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

وز ص اميء10541035 صه ج1995-04-23ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ًب10591206 ون ًز صه ج1997-04-15ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ة10701013 ود صيك ث ج1994-02-14ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية10371186 صهَم ذ ج1997-10-13ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سى10641132 صهَىة ُ ج1998-04-04ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

س10601306 عم س اً ًك ؾب صم ج2000-08-08ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ٍك10381414 صمًِل هنَ ج2002-02-18ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

سجية10591751 صاندي ذ ج2000-11-05ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ويم ص اميء10531230 ُص ج2000-06-30ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

صوج ظفاء10541218 ج1999-07-15ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

صوك حبَبة10531136 ج1998-09-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

صمي10541328 صويك م ج2001-04-05ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

س10591344 يس أ و صوٌ ج1998-06-27ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

س10701154 صاين َل ج1998-12-29ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سول ص اميء10621142 ٌص ج1999-01-02ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ضو محزة10301115 ٌص ج2000-11-17ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ى10371354 ضو سَم ٌص ج1999-12-05ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ني10381198 س ام ضو َل ٌص ج1998-11-16ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

يش مـاذ10551211 ٌص ج1999-08-04ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ء10301143 صا ُز مة اً اظ ؽ ف ًص ج2002-02-02ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 008ف

سجية10641407 ًك ذ ٍص ج2002-05-30ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

ًب10411216 ين ًز ًص ج2001-06-29ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

اء10611462 ة وف ون ًص ج1999-12-02ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

زاو مسرية10461078 ج2000-07-01ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ار ظفاء10371164 ُز ج1997-07-10ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

زوي ص اميء10581081 ج1996-01-25ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وٌك10381343 زي د ج2000-10-28ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س سَوى10551133 ًز ج1998-03-08ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ان10491224 وي امي ًز ج1999-01-11ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

َمية10591123 ج1996-04-25بسام ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

سجية10581373 ج1999-07-30بسام ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ة10541083 ج1997-01-03بسام اندً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ص10591441 اج ج1999-01-22بسام ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

وٌك10571177 ج1997-09-12بس باس د َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ان10371311 مي ى اإ ج1999-05-24بسـ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

وب10591749 ج2000-11-02بساكر أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ج1998-12-07بساكر حس ياء10571280 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ج2000-05-13بساكر فذَحة10631302 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ج1998-04-29بسالم سِام10501109 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

صمي10571060 ش م ج1995-05-24ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ج1996-04-11بضاري حس ياء10701049 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ج1999-12-10بضاري حفعة10631258 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

اء10631199 ج1999-02-28بضاري رج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

احتة10631155 ج1998-09-03بضاري ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

صحمي10631023 ساً ج1994-12-11بضاط ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

مية10411206 ج2001-03-30بضان أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

صمي10571149 ج1997-05-02بضان م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ٍك10611684 ج2001-10-09بضدِوي هنَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

َمية10411059 ج1997-07-18برش ح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ًب10701218 ج2000-03-03برش ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مة10581435 اظ ج1999-12-08برش ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صضايم10371484 ج2001-12-10برشى اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ج1996-10-14برشى رص َق10711035 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

سجية10541132 ج1998-02-10برشي ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ىمي10631071 س احل ف ؾب ج1997-02-22برشً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

رصي ص اميء10561124 ج1998-02-04ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ء10551072 صا ُز مة اً اظ رصي ف ج1996-07-13ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

صمي10581365 رصي م ج1999-07-19ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ًب10711091 عري ًز ج1998-04-12ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ٌلد10371076 عَط ؾ ج1995-08-15ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س10611523 ضاح ُي ج2000-05-09ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

مة10611519 اظ ضار ف ج2000-04-22ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سة10591412 ج1998-12-09بعاح سـَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ج2000-11-09بعار س ياء10581545 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ل10201073 سا خ ج1999-04-08بعاش اؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي10461062 ج1999-10-25بعاش م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

اء10711110 ج1998-10-27بعايش رج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ٍك10371300 ج1999-04-06بعايل سَِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ى10581273 ععف ج1998-10-16بعان امل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ج2002-03-03بعة قَثة10571596 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ج2000-03-13بعصش جهص10211056 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ًب10581285 ي ًز ج1998-11-09بع َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ص10581623 وث سي ه ج2001-11-26بـ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج1998-05-04بـزاوي حسن10211027 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ج1998-10-28بـزاوي فذَحة10611310 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ج2000-09-06بـال مسرية10581517 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10141099 ج1998-09-02بـىل أ م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

لفور10701162 س اً ج1999-01-23بـًل ؾب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ف10371122 واظ ج1996-10-13بـياين ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سجية10561031 س ذ ج1995-03-12بـٌو َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ء10701096 صاي س زه ج1997-09-24بـَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص10381187 وث ج1998-09-16بـزي ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ان10211034 مي ج1999-01-26بلجَج اإ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ج2000-01-05بلزايل ًبىن10571423 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن10491160 زل ج1998-02-10بلادر ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ص سِام10381308 ج2000-05-14بلادٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ًب10611165 ج1997-05-29بلار ًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ٍك10561171 ج1998-10-29بلار هنَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

سجية10381172 ج1998-05-18بلاس ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ي10481219 سً ج1999-02-25بلاس ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ج1996-07-28بلاس حمسن10581099 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ج1999-08-25بلال سَمية10561244 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سة10701039 اج ج1995-08-25بلال م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية10541135 ج1998-03-25بلساس أ م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ج1998-03-25بلساس سىِية10531110 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ٍك10481379 ج2001-09-19بلضُش هبِ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

اكر أ رشف10411132 ج1999-07-08ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

س10601220 اكر َل ج1999-07-18ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ن10371041 سا اكر وج ج1994-09-19ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ن10581336 زل اكري ق ج1999-04-09ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صمي10701132 اكري م ج1998-06-15ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صجس10481113 اكوي ى ج1997-02-27ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ج2000-10-15بىبايش ص اميء10631342 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ج1997-03-20بىبايش نزنة10141052 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

م10381316 صا ه ج2000-07-01بىبري اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

س10571112 ج1996-08-16بىصاوي محَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ان10211054 ج2000-02-22بىصي امي ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ان10581558 ج2000-12-25بىصي امي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سة10531282 ج2001-07-29بىصي سـَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ة10571071 ج1995-08-31بىصي اندً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ان10551047 ج1995-07-16بىور امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ة10621037 ور ج1996-03-05بىوس ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ج2000-01-04بىِت حفعة10201095 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء10371387 صا ُز مة اً اظ ج2000-05-16بىزي ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سة10381252 ج1999-08-10بال سـَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

مة10381037 اظ ج1995-02-15بال ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ضَة10371144 ج1997-03-23بالل را سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ص10591636 ج2000-02-11باليم مع َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

مية10701314 َباش أ م ج2001-10-30ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س10421018 َبحصي َل ج1995-06-30ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ء10381105 صا ُز مة اً اظ َبضري ف ج1997-02-08ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

َبرصي حس ياء10591650 ج2000-03-15ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

امثن10621238 َبوق ؾ ج2000-06-26ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

سٌلء10601209 َبول ا ج1999-05-24ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

َبَغ مَِود10621027 ج1995-08-09ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اء10541162 ٍك رج ج1998-10-16ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ىصمي10621075 س اً ٍك ؾب ج1997-10-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

َحاج مََىة10371382 ج2000-04-17ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ن10411004 َحاج ورسٍ ج1993-03-18ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ًب10561378 َحاريث ًز ج2001-05-19ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

َحاريث س ياء10601036 ج1995-03-27ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان10711119 مي َحامصة اإ ج1999-02-22ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

َحجَََة مسرية10581073 ج1995-12-06ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

فذاح10561101 س اً َحجَََة ؾب ج1997-09-15ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ام10621304 ة وئ َحصان ج2001-09-14ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

َحسن مسرية10631181 ج1998-11-26ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ِة10461019 ني رك َحس ج1996-03-25ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ًب10551292 ني ًز َحس ج2000-07-30ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ان10551268 مي َحعاب اإ ج2000-04-04ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

َحفِان مٌال10701017 ج1994-06-04ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وسف10481272 َحفِان ً ج1999-11-09ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ص10571341 وث َحفِغ ه ج1999-05-19ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

َحمص سىِية10571042 ج1994-11-02ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ِام10581589 سي اً َحمَ ج2001-03-23ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صمي10371089 سي م َحمَ ج1995-12-16ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ان10571223 مي َحميص اإ ج1998-05-17ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

اء10631143 ص وف سٍ َز ج1998-07-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

دسام10591713 سمي اب َز ج2000-08-07ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ان10541341 َرضار امي ج2001-07-12ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ني10581206 َريايت أ م ج1998-02-18ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ن10531024 زازلٍ َريايت ؾ ج1995-07-10ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

سام10541244 َرو او ج1999-12-30ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ني10501245 َعصش ايمس ج2001-06-26ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

م10591900 صا َـادي اه ج2002-07-16ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

َـاًَة محزة10611377 ج1999-03-25ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ني10631020 س َـامصي اي ج1994-11-12ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ز10591569 ـٍز ساً َـباس ؾب ج1999-10-09ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

فاف10531083 َـباس ؾ ج1997-05-23ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ة10621206 صمي َـبوبَة ه ج2000-01-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ى10621092 سايس سَم َـ ج1998-01-30ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ان10561283 وي امي سً َـ ج2000-01-30ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

َـصاج ص اميء10611672 ج2001-08-17ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ِية10381342 َـرسي أ م ج2000-10-21ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

وى10541261 ٍك جن َـس ج2000-04-22ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

سوى10591423 َـس َََة ف ج1998-12-30ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ًب10611182 َـعار ًز ج1997-08-11ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة10591534 َـفص اندً ج1999-07-22ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

َـُش سىِية10481133 ج1997-07-15ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

10201067َ ني ظ َـ ج1999-01-08ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َلازي هبَجة10571065 ج1995-07-28ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

َلازي محزة10571270 ج1998-11-15ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

َلايل ص اميء10541346 ج2001-08-23ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ة10701025 َلايل اندً ج1994-10-07ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سى10411157 َلصودي ُ ج1999-12-13ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي10701222 ََ َلزال ذ ج2000-03-24ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س10581042 َفضايل َل ج1995-01-01ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي حسام10581093 َفضَ ج1996-06-11ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب10591486 َفلص ًز ج1999-04-30ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

َفلري سـاد10461023 ج1997-01-18ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ن10621042 زازلٍ َفلرية ؾ ج1996-07-04ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

م10541241 صا ه َفلَِ اإ ج1999-12-21ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

مية10481166 َفلَِ أ م ج1998-01-31ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

َفلَِ محزة10371259 ج1998-09-02ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سجية10571417 َفلَِ ذ ج1999-12-29ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سجية10611603 َفلَِ ذ ج2000-12-15ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

فاف10541114 َفلَِ ؾ ج1997-11-07ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

َفول ؾخَلة10491016 ج1994-02-15ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

َلادة ص اميء10531197 ج1999-11-10ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

سًِة10371325 َلايض احل ج1999-08-01ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ان10301032 مي َلايض اإ ج1996-10-05ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

س10611506 وو سة ً َلاؿ ج2000-03-26ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س حس ياء10611328 َلائ ج1998-12-13ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ء10331016 صا ُز مة اً اظ س ف َلاً ج1996-10-28ب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سة مسرية10491108 َلاً ج1997-01-26ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ف10591023 َعَ س اٌ سة ؾب َلاً ج1993-09-15ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

َة10141082 سار راه َل ج1998-03-10ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ني10591232 َلوط ايمس ج1997-07-25ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

امثن10641297 س ؾ َلِ ج2000-03-18ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سٌلء10541299 َلِفة أ  ج2000-11-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

َلِفة سىِية10551189 ج1999-03-07ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

اء10601360 َاكرة وف ج2001-06-26ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ق10641227 صزا س اً َىبري ؾب ج1999-05-18ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ي فذَحة10611489 َىح ج2000-02-13ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

َىزار اندرة10631239 ج1999-09-28ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ء10591286 صا ُز مة اً اظ َىوط ف ج1997-12-18ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

ي حس ياء10551298 َىِح ج2000-08-15ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

رية10381046 ََمودن ُز ج1995-05-16ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سين محزة10531041 َم ج1995-12-05ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ة سىِية10541320 َمزوه ج2001-01-24ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

سن10641349 َمـزيي احل ج2000-10-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ق10631115 عاد س اً َمـزيي ؾب ج1998-01-07ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ال10541288 َمِول أ م ج2000-08-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

سة10541023 لاً َمودن اً ج1994-08-06ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

مية10541311 َمودن أ م ج2000-12-20ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

َِادف وظال10641075 ج1997-04-07ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

س10411225 َِصاس ُي ج2001-08-30ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

صمي10141076 َِصوال م ج1998-01-29ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

س10591624 وو َِيا ً ج2000-01-19ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

َِواري حفعة10621053 ج1996-11-11ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

فاف10551342 ََِبة ؾ ج2001-04-21ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

سٌلء10611422 َواد أ  ج1999-08-24ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مية10201128 َوراق ام ج2000-10-09ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية10581618 َوردة أ م ج2001-11-04ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10581485 َوز م ج2000-05-21ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ء10491090 صا ُز مة اً اظ ة ف َوظ ج1996-08-11ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سجية10551188 َوك ذ ج1999-03-03ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

سهللا10631061 ًل ؾب ج1996-12-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ج2000-06-11مبـصوف سىِية10571479 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

امثن10591875 ج2001-11-22مبـصوف ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

س10611227 عم ساً وح ؾب ج1998-03-03مب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ٍك10711199 س هنَ ن امح ج2000-10-16ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ني10481134 س ايمس ن امح ج1997-07-16ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة ًبىن10541051 ن ادومي ج1995-11-27ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ٌلر10491290 ُش ؾ ن اؿ ج2000-02-16ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10371363 صلص م ن الا ج2000-01-21ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ائضة10301048 ني ؿ ن الام ج1997-11-02ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

دسام10591079 ت اب خاب ن اً ج1995-06-22ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ي ظباح10601023 خاق ن اً ج1994-07-06ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

َا10611014 خاًَة دوه ن اً ج1993-12-26ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

َة10381230 اج زه ن احل ج1999-05-16ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سن سَوى10561179 ن احل ج1998-12-05ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

صة مـاد10561234 ن اذل ج1999-07-10ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

رضة فذَحة10631067 ن اخل ج1997-01-26ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ل10601109 و دل ن اخل ج1997-11-01ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مية10601142 سي أ م ص صا ن اً ج1998-07-04ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صدِط اس َة10551088 ن اً ج1997-02-08ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ن ظالح10611400 ٍز ن اً ج1999-06-14ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ء10631260 صا ُز مة اً اظ ضاوي ف ن اً ج1999-12-16ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ن10631110 سا ب وج ضائ ن اً ج1997-12-10ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ني10581322 س ف اي رشً ن اً ج1999-02-01ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

وى10571311 ضَح جن ن اً ج1999-02-10ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ضََح جهص10641264 ن اً ج1999-11-11ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

َخ حٌان10591229 ن اًض  ج1997-07-15ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

َخ ًَىل10491251 ن اًض  ج1999-07-03ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

د10581457 َخ مصا ن اًض  ج2000-02-15ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ان10641310 عايف امي ن اً ج2000-05-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ًب10611711 علري ًز ن اً ج2002-06-21ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

س10571109 علري َل ن اً ج1996-07-29ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

اء10571257 علري وف ن اً ج1998-09-29ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

امت10591109 ب ح عاً ن اً ج1996-01-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

س هللا10581116 ـامل سـ ن اً ج1996-12-14ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي10371166 ـوىل م ن اً ج1997-07-18ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة10411148 سام فلري ا ن اً ج1999-09-30ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ِان10611164 فلري امس ن اً ج1997-05-24ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

مي10641257 صاُ فالح اب ن اً ج1999-10-05ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

سر10631243 فالح ب ن اً ج1999-10-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

فالح ًعَفة10641281 ن اً ج1999-12-29ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ز10591205 ـٍز س اً ِة ؾب ىصوم ن اً ج1997-04-15ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

س10611297 ـزيي َل ن امل ج1998-09-25ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ء10541124 صا ُز مة اً اظ يجار ف ن اً ج1997-12-09ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

سجية10501153 يـمي ذ ن اً ج1999-06-08ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ن10581012 ي ظالح ازلٍ ِامش ن اً ج1993-10-16ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10371046 صا ُز مة اً اظ وايف ف ن اً ج1994-10-28ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وزلي ص اميء10141098 ن اً ج1998-08-27ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ن10481047 ورازلٍ لار ه ن ام ج1995-09-22ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س حس ياء10631315 سً ن اُ ج2000-07-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ومجـة ص اميء10381404 ن ب ج2001-12-26ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ـَايش10641365 ادة اً ن ح ج2001-01-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

م10141209 صا و اه ن جح ج2001-05-27ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ِام10141116 و اً ن جح ج1999-01-14ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

صمي10591655 ة م سً ن ح ج2000-03-28ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ن حٌلدي مسَة10601129 ج1998-03-29ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اء10561067 سة رج ن حِ ج1996-10-01ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ان10551372 ن دِيت امي ج2002-01-23ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ي10371206 ََ ن ذريايت ذ ج1998-01-04ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ية10611582 ن داٍ ًز ج2000-11-01ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س10411081 ضَة او ن را ج1998-04-21ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ضَة حٌان10141037 ن را ج1996-04-29ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ف10371018 وس س ً ن سـَ ج1993-09-20ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ارق10701070 ة ظ ن صام ج1996-12-03ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب10571575 فة ًز ن رشً ج2001-09-03ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ن ظُضة حٌان10501190 ج2000-03-14ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

سي10571401 ِ س امل اب ن ؿ ج1999-11-14ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س10591330 ن ؾبا َل ج1998-05-02ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

مية10611340 س هللا ام ن ؾب ج1999-01-05ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سجية10301063 ن ؾبو ذ ج1998-08-16ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

وٌك10481264 ن ؾبو د ج1999-09-22ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س حٌان10581224 ن ؾبَ ج1998-05-16ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صحمي10631250 س اً زوز ؾب ن ؾ ج1999-11-25ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ء10501240 صا ُز مة اً اظ ي ف ع ن ؾ ج2001-05-29ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ن ؿال اس َة10491342 ج2000-10-30ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

مة10591048 اظ ن ؿال ف ج1994-06-24ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ن ؿالل حِاة10371140 ج1997-03-10ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

مة10481026 اظ ص ف ن مع ج1994-11-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

د10581037 ن ؾَادة مصا ج1994-11-04ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س10701080 ارس ُي ن ف ج1997-04-02ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سٌلء10611024 ن كال ا ج1994-04-21ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

مية10371189 ن حلسن أ م ج1997-10-23ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ص10591410 وث ن ًضىص ه ج1998-12-05ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

سجية10581204 سم ذ ن ملل ج1998-02-15ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ن ًِيا سفِان10481326 ج2000-08-16ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ا ص اميء10461109 ام ن م ج2001-03-22ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

س10631193 ن حمصاش سـَ ج1999-01-10ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ِية10601245 سي ام ن ُ ج1999-10-08ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سجية10571457 ىي ذ ن حي ج2000-04-13ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

وب10541324 ج2001-02-24بياحج أ ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ج1999-11-10بيار حس ياء10631248 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ج2002-01-20بياس ظفِة10481395 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

مة10641077 اظ ج1997-04-16بيارص ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

صمي10551248 ج2000-01-24بيارص م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

سى10641268 ج1999-12-01بيارص ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج2000-03-10بيان ص اميء10561290 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ن10581256 ج1998-08-20بيان ظالح ازلٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن10571151 زل ج1997-05-20بيان ق َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ج1996-09-15بيان حمسن10591154 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ى10381215 ج1999-03-03بياين سَم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ج1997-08-06بياين ًبىن10491133 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

اء10381015 ج1993-11-01بياوي رج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج1998-05-27بًبااب سىِية10141091 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ص10611013 وح ج1993-10-05بًبادة ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

فذاح10621253 ساً ج2000-08-28بًبارك ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ني10141028 وش أ م ج1995-08-02بًباؾ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ج1999-06-02بًبايه قَثة10481239 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ي10591107 ِاد س اً مي ؾب ج1995-12-23بيرباُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ى10611115 م سَم ج1996-09-02بيرًب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وٌك10641040 ىي د ج1996-02-08بًهب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ج1998-01-01بًبو سـاد10711079 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ج2000-11-27بًبو سـاد10591763 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ء10641019 صا ُز مة اً اظ ج1995-04-26بًبوص ىت ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ة10621014 ج1995-03-15بًبوص ىت اندً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ج2001-07-03بيبِا نزنة10561381 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ج1996-09-23بيبِىة سىِية10481084 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ٍك10531033 ج1995-09-22بيبِىة هبِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ج1998-08-31بية ص اميء10531134 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

صة10701073 ج1997-01-01بًذاك ُز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صة10571261 ة ُز سً ج1998-10-15بًذام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ج2001-06-29بًذايم مٌال10641391 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ج1999-06-03بًذايم جهص10621162 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ج1998-11-16بًذجة محزة10531145 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ء10381242 صا ُز مة اً اظ ج1999-06-23بًذُس ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ء10641273 صا ُز مة اً اظ سي ف ج1999-12-13بيج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ج1996-02-19بيحجام رضا10371097 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مة10631167 اظ ج1998-10-08بيحجام ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

سن10631089 س احل ج1997-07-23بيح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ة سِام10621230 سون ج2000-04-22بيح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ج1998-11-12بيحصف هـمية10631176 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ني10631375 ج2001-03-28بيحصف ايمس َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

يَة10621293 ج2001-04-27بيحسون اُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ة10631305 ودً ج2000-05-27بيحسون ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ج1999-02-26بيحيس حٌان10701169 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي10601370 ني م ج2001-10-17بيحس َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

وصـَب10591152 و ب ج1996-09-08بيحعوظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

مة10501061 اظ ج1996-08-02بيحفو ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ي اس َة10601331 ج2000-12-04بيحل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سن10621254 ج2000-08-28بيحٌلدي احل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

س10611484 ج2000-01-28بيحٌلدي َل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص10611583 ج2000-11-02بيحمو مع َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10591157 ني ذ ج1996-09-25بيحم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ج1995-09-24بيحيون سَوى10581061 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وصـَب10631005 ج1993-05-01بيحيُين ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص10491405 اج سة ُ ج2002-01-22بيحَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

وب10371222 سى أ ً ج1998-03-10بيز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10491058 وش م ج1995-08-02بيرصب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1999-08-09بيزَق حس ياء10371327 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ني10541232 ج1999-10-15بيزََفة حمس َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

زة10551124 ٍز ج1998-02-13بيرٌل ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ي ًَىل10611136 ج1997-01-05بير َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

وى10141018 ي جن ج1994-12-19بير ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ن10551027 سادة ظالح ازلٍ ج1994-08-15بي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

َاس10301083 ِة اً سام ج1999-06-01بي ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ء10611366 صا ُز مة اً اظ ساوود ف ج1999-02-25بي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ز10581161 ٍز سة ؾ ج1997-09-15بي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سي10531144 ِ و امل سح ج1998-10-22بي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ء10581115 صا ُز مة اً اظ سروش ف ج1996-12-09بي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ان10421053 مي سرى اإ ج1998-07-08بي َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ص10561261 اج سَُبا ُ ج1999-10-29بي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

سوح ًَىل10411061 ج1997-07-30بي َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

مية10591716 سة أ م ج2000-08-08برنوً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

س10461017 ج1995-08-15بزنروال ُي فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ِية10501225 صي أ م ج2000-12-19بزنه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

صمي10211067 صي م ج2000-12-24بزنه ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

َا10631195 ج1999-01-29بزنملَة ده َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ة سىِية10561013 ج1994-05-07بزُن َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ة10541254 ة اندً ج2000-02-12بزُن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ء10621173 صاي خة زه ج1999-08-15بزنوً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

س10561269 صة محَ ج1999-12-11بزٍن َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

س10481298 ن َل ج2000-02-23بزٍن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ان10531238 ور امي ج2000-08-24بًسايس ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

سى10381155 ج1998-02-24بًسايس ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ء10581094 صاي ة زه ج1996-07-02بًساظ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن10581403 ج1999-10-16بًسامل ؿالء ازلٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ىن10571463 ي م ج2000-04-26بًساُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سة10481061 ِ ج1996-03-22بًسـادة روف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ان10481005 مي س اإ ج1993-04-16بًسـَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ى10561338 س سَم ج2000-10-22بًسـَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ِام10571281 ً ج1998-12-07بًسالم اإ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ٍك10581521 ة هنَ ج2000-09-15بًسَعاه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ء10561304 صا ُز مة اً اظ ج2000-05-23بًسَوم ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ج1997-10-21بًس مي فذَحة10571184 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ء10611614 صاي ج2001-01-12بًرشيق زه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

بايق10551051 س اً ج1995-08-22بًرشيق ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

س10501126 ج1998-10-31بًرشيق همي ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ج2001-03-18بًرشيك حٌان10531267 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ج2001-07-11بًرشي أ س َة10381386 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ج1998-05-18بًضَوش حس ياء10611246 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء10591638 صاي ج2000-02-16بًضواء زه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

ة10501222 سً سـ ص اً ج2000-12-09بيعاب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

مية10601096 ص ام ج1997-05-31بيعاب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ص سىِية10501112 ج1998-05-25بيعاب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1998-09-26بيعاحل مسَة10641170 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ج2000-10-13بيعاحل صـَب10641347 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

سي أ سٌلء10301107 ج2000-07-13بيعام ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ة10571012 سي اندً ج1993-08-12بيعام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ص10371338 وث و ه ج1999-08-27بيعباح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ان10631159 ج1998-09-13بيعلري امي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

وب10591303 م أ ً ج1998-02-10بيعمي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

م حمسن10581179 ج1997-11-21بيعمي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ني10581297 س ج1998-12-10بيرضاوي اي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وب10201083 ف أ ً رضً ج1999-07-17بي ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

َا10601171 ج1998-12-09بيعاًبة ده َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سٌلء10531082 م ا ج1997-05-18بيعاً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

وى10501201 ج2000-07-14بيعَب جن ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ء10381304 صا ُز مة اً اظ ج2000-03-19بيعَحة ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ي سارة10541076 ج1996-10-09بيعًو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

مية10141179 ج2000-07-03بيعَاش أ م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

مة10591084 اظ ج1995-07-11بيعَيب ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ق10581390 س احل ص ؾب ج1999-09-20بيـام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ة10201054 ص اندً ج1998-08-04بيـام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية10621303 ج2001-07-24بيـائضة ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ج2000-10-05بيـائضة مٌري10461092 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

سالم سارة10491078 س اً ج1996-04-11بيـب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صسول وس مية10631398 ساً ج2001-12-17بيـب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ًب10411192 ج2000-11-09بيـبىل ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ني10591012 ج1993-06-17بيـبىل ايمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ٍك10631391 ج2001-09-06بيـبو هنَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

سي ص اميء10501057 ج1996-07-09بيـ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

َمية10381014 سٌسة ح ج1993-11-01بيـ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ف10621120 وس ج1998-07-24بيـصبَة ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ج1998-06-03بيـزوز حفعة10611248 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ًب10611189 ز ًز ج1997-09-11بيـٍز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ج1994-03-03بيـعٌلن حس ياء10411010 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ء10581098 صاي ج1996-07-21بيـعار زه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س10591517 ج1999-06-22بيـعوش َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

اة10601343 سة جن ج2001-01-29بيـىِ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ىصمي10591214 ساً ج1997-05-23بيـالل ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

م10531227 صا ج2000-06-08بيـَو اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

سى10481198 ج1998-10-07بيـَاد ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ارق10591362 ية ظ ج1998-08-11بيـرًي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

سٌلء10141223 ج2001-12-03بيـُىس أ  ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

سجية10621017 ج1995-04-24بيـُىس ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

وب10581574 ج2001-02-13بيـُضوش أ ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

صحمي10481008 س اً ج1993-06-13بيـمي ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10551348 صا ُز مة اً اظ ج2001-06-23بيلَمي ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

َا10551355 ج2001-08-30بيليو ده َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

عاف10551362 مة اه ج2001-10-03بيفاػ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

مة10581301 اظ ج1998-12-20بيفضول ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ص10141131 اج ج1999-06-10بيلادة ُ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

مية10581595 سور أ م ج2001-05-13بيل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً
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مية10611413 سور أ م ج1999-07-29بيل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

صمي10561262 سور م ج1999-11-02بيل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ِام10611194 و اً ج1997-10-20بيلصاً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة محزة10551078 ج1996-10-10بيلصؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ج1995-12-02بيلسو سىِية10481054 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سحية10551201 ج1999-06-12بيىصدة م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ٍك10631153 ش مجَ ج1998-08-27بيىٌص َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

سة10531014 ش رص َ ج1994-04-22بيىٌص َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ج1994-04-15بيىور ظفاء10501013 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ِام10711053 ج1997-06-15بيىِان اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ى10711129 ي حض ج1999-05-08بيَبَج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

سجية10581497 ج2000-07-02بيَروي ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ص10611476 وث ج2000-01-09بيَـضري ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سة10571320 ي سـَ ج1999-03-05بيَِبَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة10641312 ج2000-05-26بمنبارك اندً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ًب10381280 ج1999-12-04بمنبروت ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

س10561086 ة ُي ج1997-06-17بمنزَوؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ج2000-09-23بمنصاد مـاذ10711196 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ني10491258 س ج1999-09-10بمنزوارة اي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ج1997-03-15بمنـصوف ص اميء10201030 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية10611384 ج1999-04-18بمنيعور ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ج1995-10-21بمنيعور س ياء10201020 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن ؾخَلة10611358 ج1999-02-13بمنوم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ى10551098 صو ج1997-07-28بمنََود م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ج1995-02-03بمنميو سىِية10551037 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ري10531045 هناورش ُز ج1996-01-29ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

سهللا10641112 هناورش ؾب ج1998-01-11ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ء10141205 صا ُز مة اً اظ سان ف هن ج2001-05-08ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ة10591462 ُز هنصاك ى ج1999-03-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

م10641401 صا هنصوال اه ج2001-11-02ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

ق10481071 صزا ساً هنصوال ؾب ج1996-06-16ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

هنيا هـمية10491208 ج1998-10-23ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ٌلد10591449 هنيَة ؾ ج1999-02-07ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

س10581097 هنَالل او ج1996-07-18ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

امثن10591199 هنمية ؾ ج1997-03-14ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

هنمية ُضام10631378 ج2001-04-30ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

مة10701294 اظ زى ف ج2001-07-02بيواؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س10141213 ج2001-06-28بيور او ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ء10491098 صا ُز مة اً اظ ج1996-12-13بيور ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صمي10591004 ج1993-01-04بيور م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ي10631077 ـاظ س اً ج1997-03-24بيورك ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

د10381311 ؤا ج2000-06-13بيورك ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ج2000-08-07بيون ص اميء10581509 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س حس ياء10491213 ج1998-11-18بيٌو َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ين ااب حفعة10611468 ج1999-12-18ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ٍك10571242 ج1998-08-05بًِحَا هبِ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مية10491407 ج2002-02-05بيُضو ام َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

دسام10491199 ج1998-09-01بًِـُش اب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

زل10481195 ا ج1998-09-20بًِـُش ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً
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ج1998-11-18بيُين ُضام10371277 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مة10371452 اظ ا ف ج2001-04-05هب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ائضة10501119 اوي ؿ ج1998-08-17هب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

اوي قَثة10481074 ج1996-07-27هب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

صمي10611610 ج2000-12-31هببا م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ص10711214 وث ج2001-01-05هبجاوي ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ج1999-02-19هبجة مـاد10581327 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سي جهص10211039 ج1999-07-01هب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ِام10421085 زاز اً ج1999-09-14هب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ني10371280 ج1998-12-08هبالوي أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

اء10481011 َوان وف ج1993-10-26هب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة10541095  ً َواين أ ج1997-05-18هب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ى10541128 َول حض ج1998-01-24هب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

س10601075 عم ساً َول ؾب ج1996-11-04هب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

َويل جهص10701251 ج2000-09-18هب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مو س ياء10461121 ج2001-11-30هب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 020صويقؾ

ىي حٌان10491071 ج1996-01-01هب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ى10541133 ىي مععف ج1998-02-12هب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ن10581007 ج1993-07-26هبَج ظالح ازلٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مة10631249 اظ ج1999-11-20هبَج ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ىن10371127 ج1996-11-23هبَج م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ال10551246 ي أ م ج2000-01-17هبَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ني10601055 س و ص بىة اي ج1996-02-26ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ى10611652 سة سَم وأ ج ج2001-06-09ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وايف ص اميء10611434 ج1999-09-11ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سجية10381116 سو ذ ي وان ج1997-06-23ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

صمي10481281 واٌك م ج1999-12-09ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10141138 وث سن ه واحل ج1999-08-04ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ة10501006 س حًص زواً واً ج1993-08-25ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ـزمي سىِية10481291 واً ج2000-01-30ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ـفاس سـاد10561089 واً ج1997-07-13ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

صمي10581552 ـُش م واً ج2000-12-04ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10591369 ـُش اندً واً ج1998-08-24ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ص10421084 وث وبىصي ه ج1999-08-25ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

مة10611691 اظ و ف وب ج2001-11-01ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

س10701219 و ُي وب ج2000-03-15ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص10591033 وث وبزية ه ج1993-11-16ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ِام10301011 واتج اً ج1995-01-02ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

س10561365 عم ساً صان ؾب وح ج2001-01-29ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

مية10301139 ت ام صوف وح ج2001-11-02ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ة10611033 ُز س ى ًص وح ج1994-09-01ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ان10371309 وحىصت امي ج1999-05-18ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ة10701066 ين اندً ومت ج1996-11-22ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

واٌك ص اميء10481390 وث ج2001-12-23ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وجبارة وظال10201116 ج2000-06-24ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ى10501086 ضح س اً ساين مش وج ج1997-07-14ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

َا10631397 ب ده وجالً ج2001-12-15ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ََفة جنالء10621049 وج ج1996-09-29ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

صمي10591733 وجٌان م ج2000-09-29ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وى10611080 ام جن وهج ج1995-11-25ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سي س ياء10551242 وجِ ج2000-01-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

اج سىِية10501062 وح ج1996-08-11ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ة10611368 وزً ة ف اف وح ج1999-02-27ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ان10551332 وحرتي امي ج2001-02-06ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

سو ؿالل10541109 وح ج1997-08-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

س10371096 وحس رص َ ج1996-02-04ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س10711022 وحسُس ُي ج1995-08-23ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ني س ياء10371126 وحسُس ج1996-11-18ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سن10641084 رضي احل وح ج1997-07-07ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

وحفيض مٌال10701312 ج2001-10-25ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ومحصان جنمة10631390 ج2001-08-23ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

س10551089 س أ و ومحَ ج1997-03-04ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

س10711033 س أ و ومحَ ج1996-07-11ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

سة برشة10481132 ومحَ ج1997-06-27ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ن10141166 زل سة ق ومحَ ج2000-02-27ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

اء10611015 وحٌَم رج ج1993-12-28ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

صمي10381264 وحٌَم م ج1999-09-30ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

وحٌَم ٌرسى10201109 ج2000-05-08ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مي10571230 وص ر وح ج1998-06-25ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ني10571402 وحِاوي ام ج1999-11-15ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ن10561347 اري رضوا وذ ج2000-11-12ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

اري هـمة10461067 وذ ج1999-12-01ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ء10551155 صا ُز مة اً اظ ال ف وذ ج1998-08-07ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

صمي10541110 ال م وذ ج1997-08-28ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ان10201124 مي اًفة اإ وذ ج2000-09-05ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ال10611497 وذزبة ام ج2000-03-05ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

وذزبة ص اميء10611375 ج1999-03-13ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ء10421074 صا ُز مة اً اظ سٌس ف وذ ج1999-06-13ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

س10411114 س ُي ٌص ود ج1998-12-28ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ط سىِية10701113 ًص ود ج1998-01-01ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10551094 ط َل ًص ود ج1997-05-13ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

اة10561278 ط جن ًص ود ج1999-12-31ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ة أ س َة10411197 ومي ود ج2001-01-02ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

وىخ جهص10591488 ج1999-05-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

وذرية سِام10371157 ج1997-05-19ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10711131 ور ازلٍ ودار ه ج1999-05-20ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ء10611021 صا ُز مة اً اظ وش ف ودب ج1994-04-11ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء10711095 صا ُز مة اً اظ ن ف اٍ ودح ج1998-05-06ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

مي س ياء10641316 ودح ج2000-06-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

صمي10571571 ني م ودح ج2001-08-09ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ن10501033 زل ودرار ق ج1995-05-26ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

اظية10501094 ودرار ف ج1997-10-30ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

صمي10701075 ودرار م ج1997-01-10ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س10621132 ودراع اان ج1998-11-21ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ودرص مالك10551280 ج2000-06-22ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

مية10701072 ودرع أ م ج1997-01-01ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َاليل10551299 ودروس اجل ج2000-08-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ائضة10701084 ىة ؿ ودٍر ج1997-05-16ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان10591353 صُش امي ود ج1998-07-19ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ء10591134 صا ُز مة اً اظ ودلل ف ج1996-06-20ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ٌلد10601237 ة ؾ ودوم ج1999-09-10ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ب10581437 وداين راب ج1999-12-12ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ة ًبىن10571576 وراً ج2001-09-05ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ان10611098 مي و اإ ورز ج1996-05-30ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وريج حىمية10611108 ج1996-07-20ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ص10571142 وريج مع ج1997-03-25ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ون ص اميء10331066 ورمح ج2001-11-03ب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٌلء10201114 ي أ  ورمح ج2000-06-10ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سى10531162 ي ُ ِ ورح ج1999-02-27ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ًب10551259 ٍك ًز ِ ورح ج2000-03-02ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

لاين10561239 س اً ٍك ؾب ِ ورح ج1999-07-31ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

عرية10541158 مي ه ورح ج1998-09-04ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

وب10591169 وردان اً ج1996-12-03ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ة ص اميء10701214 ورزام ج2000-02-08ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء10611169 صا ُز مة اً اظ ورزق ف ج1997-06-24ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

سٌلء10481078 ورزي أ  ج1996-08-20ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ق حسن10501139 ورًز ج1999-03-03ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

ادي ظفاء10381297 ورك ج2000-02-13ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ال10381375 وش أ م ورم ج2001-05-08ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

سوى10601042 ورواي ف ج1995-07-28ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ي حٌان10701116 ورواً ج1998-01-13ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سوى10571154 وروس ف ج1997-06-03ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ى10611673 ط سَم ورًو ج2001-08-18ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

صمي10611085 ط م ورًو ج1996-01-17ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ش ص اميء10201134 ورٌ ج2001-01-08ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

دسام10561233 ضة اب ورٌ ج1999-07-07ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ص10701244 اج وزادي ُ ج2000-07-28ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

فِغ10411050 ساحل وزال ؾب ج1997-03-22ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ص جهيان10531071 وزاُ ج1996-12-22ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ن10591519 ؽ ورسٍ وزب ج1999-06-28ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ني10371010 س وزرب اي ج1993-05-23ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ل10621278 وا وزرود ه ج2001-01-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

سجية10411120 وزرور ذ ج1999-01-17ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ص سارة10381079 وزه ج1996-04-12ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

صحمي10591003 ساً صي ؾب وزه ج1992-12-20ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

صمي10621168 ص م وزُ ج1999-08-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

صمي10531148 وزوادة م ج1998-12-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ن10611658 وزاين امي ج2001-07-01ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سجية10481341 وزاين ذ ج2000-11-18ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سجية10711101 وزاين ذ ج1998-07-02ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ص10611306 وث وزاين ه ج1998-10-18ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

س10611467 وو وزاين ً ج1999-12-15ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

اء10371449 ت رج وزً ج2001-03-21ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ة10581513 وزحي اندً ج2000-08-17ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س حس ياء10481153 وزً ج1997-10-30ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س حفعة10381147 وزً ج1997-12-19ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10491233 س ذ وزً ج1999-02-20ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صة10491001 س ُز وزً ج1992-12-28ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ًب10481029 س ًز وزً ج1995-01-12ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س سارة10631036 وزً ج1995-09-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

س فذَحة10601025 وزً ج1994-08-18ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وبية10571468 س ً وزً ج2000-05-06ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

َمية10641363 سي ح وزً ج2001-01-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ري10641047 سي ُز وزً ج1996-04-15ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

صمي10621117 سي م وزً ج1998-07-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

صمي10581080 سي م وزً ج1996-01-22ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وىس10481100 ص م وزٍ ج1996-12-28ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10561172 صاي وسامل زه ج1998-10-29ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

سٌلء10631373 وس بؽ أ  ج2001-03-08ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

وب10411079 وس خان أ ً ج1998-02-12ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

د10411193 ؤا وس خان ف ج2000-11-25ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

وس خان نزنة10561176 ج1998-11-23ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ة10541091 وس خاين اندً ج1997-04-08ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

صمي10331064 يس م وس خة الادٌر ج2001-08-08ب سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ق10591566 س احل وس خة ؾب ج1999-10-03ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

وس ىت مسرية10531137 ج1998-09-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

وس ىت ص اميء10411024 ج1995-09-15ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

س10541012 وس ىت َل ج1994-01-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ة10501001 وس ىت اندً ج1992-12-06ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ني10141120 سرة أ م وس ج1999-02-04ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ء10601069 صاي ان زه وزسح ج1996-09-30ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سى10711087 س ُ وسـَ ج1998-02-14ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

سي سـاد10611068 وسـَ ج1995-08-20ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

وب10571454 وسىص أ ً ج2000-04-04ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص10371467 وث وسىصي ه ج2001-06-19ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

مية10701240 ني ام وسى ج2000-07-20ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وب10591311 وسَمي أ ً ج1998-03-10ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ًب10491124 وسَمي ًز ج1997-06-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

وٌك10571560 وسٌليح د ج2001-04-19ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

اء10551109 اكن دؿ ومس ج1997-11-20ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ي ص اميء10461005 وس ياس ج1993-12-30ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

وٌك10371253 وس ية د ج1998-08-12ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ن10591881 وس يوس رضوا ج2001-12-14ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

وس ين اس َة10381374 ج2001-05-06ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ًب10531089 ني ًز وسِم ج1997-07-14ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ف حس ياء10611066 وس َ ج1995-08-05ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ضَة10501255 وش را ج2002-01-19ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ِية10561039 وصاري ام ج1995-08-01ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

وصان مسَة10211005 ج1994-02-07ب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء10491013 صاي ص زه وصاٍو ج1994-01-01ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

رية10621097 وص خاوي ُز ج1998-02-18ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ى10491271 ورش وص خة ب ج1999-11-05ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10481335 ورشة م ج2000-10-22ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ٍك10641134 ورشو هنَ ج1998-04-20ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ان10611264 مي ط اإ ورشً ج1998-07-04ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

وصـاٌك جهص10491404 ج2002-01-21ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10501070 وصـَب ام ج1996-10-01ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

صمي10491252 ني م وصـ ج1999-07-03ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًب10381167 وصلفة ًز ج1998-04-21ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ان10491366 وظاري امي ج2001-02-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صمي10461077 وظاك م ج2000-06-07ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

صمي10531132 وظبون م ج1998-08-28ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

سال ص اميء10371349 ورصه ج1999-11-01ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

وظفِحة حسن10601338 ج2001-01-08ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

وظفِحة سىِية10621167 ج1999-08-02ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

وب10611636 ف أ ً ورضً ج2001-04-14ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وضور ص اميء10541304 ج2000-11-11ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ص10701327 وث ارت ه وظ ج2002-02-06ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ايف سىِية10531157 وظ ج1999-01-14ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

س هللا10551132 ايف ؾب وظ ج1998-03-05ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

د10491265 وا ب ج اً وظ ج1999-10-19ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

اُري حسن10571100 وظ ج1996-06-15ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ء10481319 صا اُري ُز وظ ج2000-07-01ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ن10481146 صوا وظبوط م ج1997-10-10ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ن10501262 سا صف وج وظ ج2002-04-26ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

وظـم حٌان10411200 ج2001-02-12ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ًب10701032 وظالن ًز ج1995-04-17ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء10611110 صا ُز مة اً اظ وظِري ف ج1996-08-03ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وظَب حس ياء10561383 ج2001-07-10ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ان10481400 مي وػِص اإ ج2002-03-12ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سي10541015 ِ سيل امل وؾب ج1994-02-26ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

ِية10591627 س أ م وؾبَ ج2000-01-26ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

س10611143 س َل وؾبَ ج1997-02-22ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س جهص10611524 وؾبَ ج2000-05-10ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س10481131 سي ادٌر وؾبَ ج1997-06-17ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ني10411073 س وؿرتوس اي ج1997-11-26ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ص10501253 سل مق وؿ ج2001-12-11ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

سي س ياء10701149 وؿ ج1998-11-15ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مية10461083 ة ام صف وؾ ج2000-07-23ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ي10501130 سٌلؾَ زة ا وؾ ج1998-11-26ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

وسف10371226 وي ً ًز وؾ ج1998-03-28ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

هتاج10601051 ب ضَوج اإ وؾ ج1996-01-05ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

صحٌلن10641214 ساً ة ؾب عاب وؾ ج1999-03-11ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ى10571077 ورش س ب عَ وؾ ج1995-11-14ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ِام10501216 عص اً وؾ ج2000-11-18ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ن10591097 عص رضوا وؾ ج1995-10-12ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ى10551217 ورش وؿالم ب ج1999-08-30ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ء10381314 صا ُز مة اً اظ وؿاليم ف ج2000-06-18ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ٍك10491134 و هنَ وؿَوً ج1997-08-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

عاف10701205 ًل اه وؿ ج1999-12-03ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًل ًَىل10591548 وؿ ج1999-08-20ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ًل هـمية10551175 وؿ ج1998-11-12ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ص10481201 اج ة ُ ٌلم وؾ ج1998-10-31ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صحٌلن10551352 ساً ص ؾب ومع ج2001-08-09ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ىبرية10381163 وؾيان اً ج1998-04-08ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان10551180 وؾيان امي ج1998-12-20ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

َا10611624 وؾيان ده ج2001-03-02ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

س10641100 وؾيان سـ ج1997-10-28ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

وؾيفري حمسن10531160 ج1999-02-12ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ة10611699 سام وؾيين ا ج2001-12-25ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

اد10491017 ودة هج وؾ ج1994-02-21ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

وؾَاد ص اميء10581526 ج2000-09-29ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

زة10491002 ٍز وؾَاد ؾ ج1993-01-01ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ُس10641119 وؿُيس أ ه ج1998-02-07ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

وصـَب10711176 وؿُيش ب ج2000-03-13ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ة10551054 ور ي ه وؾَع ج1995-10-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ء10551038 صا ُز مة اً اظ ة ف اب وك ج1995-02-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ة10591724 ور ة ه اب وك ج2000-09-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ى10591108 ضح س اً امن مش وك ج1996-01-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

امن جهص10301086 وك ج1999-07-06ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

وقيبور سارة10611123 ج1996-10-10ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

وقيبور ًَية10611048 ج1995-03-16ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

وفذَين جهيان10551041 ج1995-03-26ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

مي10211044 صاُ وفصان اب ج1999-09-16ب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ٍك10411123 وفَجة هنَ ج1999-02-28ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ء10481081 صا ُز مة اً اظ وفَوس ف ج1996-09-11ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

مية10571566 وفََح أ م ج2001-05-23ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

الم10541287 ويف اح ج2000-08-15ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

امس ص اميء10631139 وك ج1998-06-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

وب10531195 سة أ ً سً وك ج1999-11-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ص سىِية10641346 سٍ وك ج2000-10-11ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ًب10701275 وكس مي ًز ج2001-02-12ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اْن10421116 َ مي وكضاب اإ ج2001-06-01ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ني10591243 س وكضوش احل ج1997-08-25ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ة مٌال10611329 وكعاً ج1998-12-15ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ان10481324 وكعَب امي ج2000-08-14ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

صمي10601254 وكفة م ج1999-11-18ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ٍك10591896 وكَبة هنَ ج2002-02-07ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ٍك حىمية10541269 وك ج2000-06-09ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

واكدر سفِان10571285 ج1998-12-13ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مة10501218 اظ ة ف واكف ج2000-11-28ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ص10701195 وث وهبريي ه ج1999-08-28ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

اوي حفعة10581486 صف وه ج2000-05-26ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سي10591700 ِ ة امل صم وه ج2000-07-01ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ة ظالح10621207 صم وه ج2000-01-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ة مـاد10561186 صم وه ج1998-12-17ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

الم10551075 صن اح وه ج1996-07-25ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ن10611224 صوا ة م ًز ٍص وه ج1998-02-25ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

زة10701167 ٍز صمي ؾ وه ج1999-02-16ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

َا10641096 ة ده ووعاً ج1997-10-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

سٌلء10711236 ونزن أ  ج2002-01-23ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

سجية10611018 ونزن ذ ج1994-03-09ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

وسف10591120 ونزن ً ج1996-03-28ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

وج سىِية10501152 وه ج1999-06-05ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مة10591091 اظ ونري ف ج1995-08-25ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

مة10371266 اظ وهَو ف ج1998-10-07ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ن10541186 س أ مي وحلباش َل ج1999-03-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ن10591074 سا وحلَا وج ج1995-03-12ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

َود10701157 وحلَة ذ ج1999-01-12ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

دسام10551144 وخلري اب ج1998-05-21ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

وًـصاس حسام10581022 ج1994-01-18ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

دسام10371234 ص اب وًـزاف ج1998-05-28ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

وب10601221 وًـَاض أ ً ج1999-07-19ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

وًلٌلن اس َة10611277 ج1998-08-02ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

وًلٌادل محزة10561192 ج1999-01-02ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

وسف10591776 وًلٌادل ً ج2000-12-19ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

سجية10481271 وكل ذ ج1999-11-05ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ِة10411152 ي رك وملساً ج1999-10-31ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ص10371171 اج وًيوار ُ ج1997-08-04ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

زل10571376 ا س ذ وًٌِص ج1999-09-06ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ان10371301 وًِرضة امي ج1999-04-14ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًب10591251 وًَِة ًز ج1997-09-19ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

س10141158 عم س اً ودن ؾب وً ج2000-01-04ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ة10481345 سً سـ وٍصد اً وً ج2000-12-14ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ان10301099 مي س اإ وًَ ج2000-04-08ب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ارت س ياء10491076 وم ج1996-02-18ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ِام10701297 اكل اً وم ج2001-07-27ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ان10541316 مي صصة اإ وحم ج2001-01-18ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ان10201089 مي ساين اإ وم ج1999-10-27ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صوان مسرية10701035 وم ج1995-06-21ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء10141078 صا ُز مة اً اظ صوان ف وم ج1998-02-05ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ن10591696 ورازلٍ صوان ه وم ج2000-06-24ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

م10551020 صا صة اه زب وم ج1994-03-16ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

دسام10381302 زاين اب وم ج2000-03-08ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

م10641357 صا زاين اه وم ج2000-12-10ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

وب10641211 زاين اً وم ج1999-02-26ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

اء10551105 ومـزة رج ج1997-09-27ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

سجية10591093 ومـلول ذ ج1995-09-16ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

وملال سَمي10201085 ج1999-09-09ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10541209 ومَسة ذ ج1999-06-06ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ني10561358 ي ايمس ومٌج ج2000-12-21ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

سة10601203 سي سـَ وهم ج1999-05-02ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ى10611662 سي سَم وهم ج2001-07-30ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سي نزنة10571582 وهم ج2001-10-22ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وح حس ياء10491032 وم ج1994-10-24ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ؽ10501085 ومُيش ودً ج1997-07-11ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

وانب ًَىل10531092 ج1997-09-01ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

سجية10601345 وانرص ذ ج2001-03-06ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ء10601181 صا ُز مةاً اظ وانرص ف ج1999-01-09ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ء10701293 صا ُز مة اً اظ عري ف وه ج2001-06-19ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وهـمي حس ياء10591770 ج2000-12-08ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ٍك10601188 وهـمي سَِ ج1999-03-02ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

فاع سىِية10491145 وه ج1997-10-29ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10421028 صا ُز مة اً اظ فاع ف وه ج1996-10-10ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

وٌك10371378 ٍك د ل وه ج2000-03-19ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سوى10371451 ٍك ف ل وه ج2001-04-05ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

سٌلء10541276 وار أ  وه ج2000-06-27ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ء10631104 صاي وار زه وه ج1997-11-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ى10141051 وة سَم وه ج1997-03-05ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ٍك10371446 ٍو هنَ ج2001-03-06ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

س10601358 ادي َل ُو ج2001-06-17ب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10631150 اج امش ُ ُو ج1998-08-18ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

اين حسن10571420 ُو ج2000-01-01ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

صمي ُبة10581306 ُو ج1998-12-30ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية10491307 الل ذ ُو ج2000-05-13ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

الل سارة10621058 ُو ج1997-02-27ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ة10621023 ور الل ه ُو ج1995-07-06ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ري10611116 اليل مس ُو ج1996-09-04ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

مة10641201 اظ سة ف ي ُو ج1999-01-25ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

مة10201008 اظ وش ف ُو ج1994-03-13ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة10571206 ورً ويش ح ُو ج1998-01-30ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

فاف10551095 صا ؾ ووا ج1997-06-29ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ا حٌان10201013 ووك ج1994-11-15ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

غ مسرية10491011 ووو ج1993-10-13ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10701228 ني م س واي ج2000-04-23ب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن ًعَفة10611007 رٍب ًو ج1993-03-10ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ني10371344 س أ م ة َل ًو ج1999-10-13ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ني10371384 س ة اي ًو ج2000-04-27ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ان10501045 مي ي اإ وجي ج1996-01-08ب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

س10141154 ي َل وحي ج1999-12-16ب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

س ُياء10371125 ًو ج1996-11-07ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ان10411229 ان امي صم وٍ ج2001-11-14ب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ضو سىِية10461052 ٌو ج1999-06-12ب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سن سىِية10491029 لج ًو ج1994-10-08ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ًب10591213 وٍىٌلن ًز ج1997-05-14ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ًل10631012 وميَغ ؿ ج1994-05-01ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

وٌك10571251 ني د ي ًو ج1998-09-17ب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ج1997-03-28بَار بسمة10591203 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

صمي10711209 ج2000-12-05بَار م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

وصـَب10641082 ج1997-06-10بَاري ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

سجية10631242 ج1999-10-04بَاز ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

سجية10701068 ج1996-11-29بَاض ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وٌك10381192 ج1998-10-24بَاض د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

صمي10591235 ج1997-08-02بَاض م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ج1997-02-06بَايض فذَحة10571136 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1995-09-15بَايض هـمية10541044 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ج1996-11-30بَاكصي ًبىن10481095 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج2001-03-23بَان سـاد10551336 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ج1997-11-28بُذاري برشى10541119 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ًب10601059 ج1996-05-01بَجوان ًز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سان سـاد10411027 ج1995-10-17بَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ى10571490 ععف ساين امل ج2000-07-07بَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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د10631192 ؤا ص ف سٍ ج1999-01-08بَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

مي ص اميء10571319 ج1999-03-03بريزه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ج1998-11-02برياكن ًعَفة10301067 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ج1996-10-06بريوك سفِان10371121 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج1995-08-02بريون سارة10371074 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10301046 ج1997-09-30بُرشي هج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

َام حٌان10641043 ج1996-02-29بَغ اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

سر10541278 ج2000-07-05بَضور ب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ًب10591049 ج1994-07-07بَيض ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

سجية10701117 ج1998-01-17بَىجوان ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج2000-01-29بٌُور بثٌُة10201098 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سي10581172 ِ ي امل هيل ج1997-10-18ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اء10591762 ي رج هيل ج2000-11-22ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ء10581408 صا ُز مة اً اظ ي ف هيل ج1999-10-23ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ىي سىِية10381234 هي ج1999-05-22ب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

وى10581462 يي جن ج2000-03-04ب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ى10581612 ج2001-09-18بُِا سَم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ت حىمية10711219 ج2001-03-17اتب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سجية10641202 ت ذ ج1999-01-30اتب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ء10581426 صاي ت زه ج1999-11-25اتب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صحٌلن10711118 ساً ت ؾب ج1999-02-14اتب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ج1999-07-01اتاتن مٌار10561230 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

سجية10711008 ن ذ ج1994-11-19اتج ازلٍ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

س10701178 ص َل ج1999-06-01اتج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ج1996-03-21اتيج ُبة10531052 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

س10641144 ي َل ج1998-05-30اترخي َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ي هـمية10631121 ج1998-02-15اترخي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ى10481391 ت حض ج2001-12-25اتص خوه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ء10601256 صا ُز مة اً اظ ي ف ل ج1999-11-24اتف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج2000-04-20اتيق برشى10631299 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ج1998-03-24اتيق حس ياء10591314 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ج1997-06-07اتيق س ياء10631082 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ج1999-12-30اتيق مٌري10621204 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

مية ًعَفة10591325 ج1998-04-27اتٍ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ي10621071 ََ ساجل ص ؾب ج1997-09-01اتم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ان10571169 ت هج ىوه ج1997-08-10اتم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ِام10141178 ً ارت اإ ج2000-07-02اتجن ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

س10541073 ي ُي ج1996-09-25اتُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ج2000-02-14اتود ص اميء10371368 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ج2000-06-13اتودي ٌرسى10201115 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء10601182 صاي ج1999-01-11ثبات زه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج2000-04-04ثبايخ س ياء10631293 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ج1998-09-17ثبارك سفِان10701144 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني10581316 ج1999-01-16ثباع أ م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج1999-01-23ثباع سِام10371287 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

صمي10591477 ج1999-04-06ثباع م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ج1999-08-09ثباع ُبة10581375 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

م10591630 صا ي اه ج2000-02-03ثباؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

سة10581487 َ ي زب ج2000-05-30ثباؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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ي سفِان10551208 ج1999-07-31ثباؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ائضة10601179 ي ؿ ج1999-01-03ثباؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

م10201080 صا ه ج1999-06-02ثبضت اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س10571265 ني َل ج1998-10-18ثب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ص10631306 ج2000-05-28ختساوي مع َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

اوي جهص10491318 سم ج2000-07-18ث َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سجية10591635 صايب ذ ج2000-02-11ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

صايب س ياء10571321 ج1999-03-10ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

صايب س ياء10571190 ج1997-11-09ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ن10611608 صوا صايب م ج2000-12-26ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ء10581340 صا ُز مة اً اظ صابوي ف ج1999-05-14ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء10561281 صا ُز مة اً اظ صابوي ف ج2000-01-27ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

مية10301085 وي ام صب ج1999-06-20ح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

صيب وس مية10701141 ج1998-09-08ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صزار جهص10551186 ج1999-02-24ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

اء10571133 صيك وف ج1997-01-12ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

مة10611598 اظ ن ف زدٍو ج2000-12-08ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

زيم وظال10561329 ج2000-09-11ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

د10481172 ج1998-03-14جسٌلوي مصا َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج1995-06-15جسواري مـاد10461013 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ق10581515 ج2000-09-02جسويل رشو َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مية10631124 ت أ م ج1998-03-12جرشاف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ة10141148 سام ج1999-09-25ثلزوان ا ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ج2000-02-03ثلزوان محزة10201101 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج1996-10-17ثلزوان حِاة10371123 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

س10591798 ج2001-02-10ثفاح َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ج2001-01-19ثفاس وظال10541317 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

م10211030 صا ج1998-12-23ثفال اه ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ًب10381270 ا ًز ج1999-10-21ثفالح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ص10591718 وث ج2000-08-19ثلايف ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ًب10541033 ي ًز ج1995-02-15ثل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ص10371377 وث ني ه ج2000-03-17ثل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اكين ص اميء10301090 ج1999-09-01ح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ء10491245 صا ُز مة اً اظ ج1999-05-28ثالت ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ء10491066 صا ُز مة اً اظ ني ف اوس ج1995-12-01مت َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ة10371108 اًر ص م ج1996-06-18مت سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1998-04-05متصاين سومِة10581213 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز10331027 ـٍز س اً سلو ؾب ج1998-05-20مت سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ودي حىمية10421009 ج1994-07-08مت َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

وس حٌان10531173 ج1999-07-02مت َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

سٌلء10551351 ج2001-08-04متري ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ء10631173 صا ُز مة اً اظ ج1998-10-26متمي ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

م10551323 صا ج2001-01-06ثيال اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

صمي10411115 ج1999-01-01ثيان م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

مة10421111 اظ ت ف ج2000-12-06ثزنف َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ج1996-11-08ثيفَت ص اميء10591166 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

هلل10371460 ي مـخعم اب ج2001-05-13هتَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

وايت جهص10701237 ج2000-06-01ث ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وام جهص10581494 ج2000-06-12ث َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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ورا سىِية10561080 ج1997-02-14ث َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ة10481245 ور ورايب ه ج1999-06-26ث َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

وسف10591450 وري ً ج1999-02-07ث َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ويص ًَىل10491340 ج2000-10-22ث َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ة10621212 ورً س ح وفِ ج2000-01-20ث َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ة10591660 سام وفِق أ و ج2000-04-09ث َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

وفِق ص اميء10581555 ج2000-12-13ث َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وفِق ص اميء10611627 ج2001-03-19ث َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

س10501187 ة َل وك ج2000-02-10ث ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

سي10141062 ِ ويك امل ج1997-09-04ث ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ي10411201 سٌلؾَ ومَََت اإ ج2001-02-17ث َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

امثن10581292 ويم ؾ ج1998-11-29ث َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

زة حٌان10381188 وى ج1998-09-23ث سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

َمية10141164 وجيص ح ج2000-02-13ث ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

سٌلء10371233 فِال ا ًو ج1998-05-25ث سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

دسام10491227 ن اب ج1999-01-22ثَدس َوٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

عام10641237 ج1999-07-07ثريس ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ٍك10611083 ج1995-12-11ثُسري هنَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سان10381182 ج1998-07-30ثَىوؾياب اح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج2000-04-02حميوايس هـمية10541260 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ني10481320 ج2000-07-17ثَوك ايمس َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ان10541356 مي ت اإ ج2002-01-09اثب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ت ص اميء10641037 ج1996-01-16اثب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

وٌك10141123 ر د ج1999-03-16اثب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ف10581165 وس ُت ً ج1997-09-20اثب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة ص اميء10561374 ج2001-03-14اثمل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ج1996-03-15زَيث سىِية10381073 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ج2000-04-19مثرية ًبىن10711180 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ء10591752 صا ُز مة اً اظ ني ف ج2000-11-06مث َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ري مسَة10591803 ااب اخل ج2001-03-03ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ري سىِية10591231 ااباخل ج1997-07-18ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ٍك10701215 ص مجَ اب ج2000-02-17ج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص10381391 وث ص ه اب ج2001-08-09ج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

صمي10591306 ص م اب ج1998-02-18ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

سٌلء10491330 صي ا اب ج2000-08-18ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ابَة جنَب10331043 ج1999-09-02ج سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ادري حفعة10581076 ج1995-12-23ج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ص ُضام10571535 اٍر ج2000-12-18ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

زة10541117 ٍز ي ؾ اً ج1997-11-19ج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

سٌلء10211001 ج1993-02-23جبار ا ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ائضة10701192 ج1999-08-20جبار ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ج2000-05-23جبار قيمية10561305 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

سي10601014 ِ ج1993-09-20جباري امل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ج1999-12-20جباري س ياء10531206 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

زة10601118 ٍز ي ؾ ج1997-12-29جباظ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ٍك10701210 ج1999-12-25جبال هنَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ج1992-11-27جبان سارة10591001 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

َة10631189 ص ابُ ج1999-01-02جباٍ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ج1999-06-08جربايل حس ياء10591511 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان10561004 ج1993-04-18جربان امي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

اكل10611065 سامل ج1995-08-04جربان ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

صمي10531088 ج1997-07-08جربان م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

س10611381 ج1999-04-14جربان ُي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

وسف10571353 ج1999-07-01جربان ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سى10561398 ج2001-12-27جرباين ُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

صة10571228 ُز ج1998-06-22جربيت اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ارق10551334 ج2001-02-25جربو ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ج1999-11-04جربون مـاذ10551230 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

وٌك10371360 ج2000-01-02جبًل د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

َا10531122 ج1998-07-11جبًل ده َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ِية10491204 ني ام ج1998-09-28جبَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1999-08-10جبياوي مسرية10591544 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

مية10551287 ج2000-07-12جبور أ م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ان10371013 مي ج1993-08-01جبوري اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

س10581416 ج1999-11-06جبري محَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ج1999-10-11جبري مسَة10381265 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

م10141227 صا ه ج2002-01-27جبََو اإ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

سود رشف10531140 ج1998-09-10حج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ىص10631338 وب سي ب ج2000-10-01حجَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ان10411082 ساد امي ج1998-04-23ج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

َا10381199 سار ده ج1998-12-01ج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

صمي10491189 سة م ج1998-07-10ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سع ٌرسى10571539 ج2001-01-04ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ي هـمية10641258 سؾ ج1999-10-06ج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

س10571058 سيل سـَ ج1995-05-01ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سوايل حس ياء10611702 ج2002-01-16ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

اء10481107 سي رج ج1997-01-15ج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ًب10621048 سي ًز ج1996-09-23ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

سي ظباح10641039 ج1996-01-22ج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ص10621002 اج سي ُ ج1993-06-21ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

س10641111 سي ُي ج1998-01-10ج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

س برشى10381196 سً ج1998-11-11ج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

هتال10581178 ص اب سٍ ج1997-11-18ج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وب10301058 ص أ ً سٍ ج1998-05-27ج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

مة10411185 اظ ج2000-10-09جصار ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

صمي10491327 ج2000-08-14جصار م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ري10501137 ون زوُ صم ج1999-02-25ج ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

وين مسَة10591280 صم ج1997-12-06ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ء10611057 صا ُز مة اً اظ وين ف صم ج1995-06-05ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ٍك10611391 وين هبِ صم ج1999-05-13ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صمي10301064 صي م ٍص ج1998-08-22ج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ي ضَاء10701226 ف ًص ج2000-04-05ج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء10591189 صا ُز مة اً اظ سي ف ج1997-01-18جـ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

مية10591226 ج1997-07-01جـصان أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ج1997-07-17جـضَغ حٌان10141058 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

سوى10381331 ج2000-09-22جـفص ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

وب10381085 ج1996-06-29جـفصي اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ى10571389 ج1999-10-11جـفصي سَم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً
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ج2001-12-20جـفصي مسرية10641403 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

ىصمي10631014 ساً ج1994-07-20جـفصي ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

امثن10701136 ج1998-08-05جـفصي ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

اة10581311 ج1999-01-10جـفصي جن َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج1998-12-15جـلاق ظفاء10201064 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ج2000-11-27جـَودي حِاة10331057 سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10611542 ور ج2000-07-07جـواق ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ج1998-06-13جـوايق حِاة10641145 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

سان حٌان10371292 ج1999-02-16جـَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10201137 وث سان ه ج2001-02-19جـَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ج1999-05-25جفصي ٌرسى10591501 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ء10491061 صا ُز مة اً اظ اكين ف ج1995-08-31ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

سجية10591602 ج1999-12-19جىور ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ٍك10591545 َ ج1999-08-11جالل دً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ج1999-07-14جالل سىِية10571357 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

وب10621025 َلة أ ً ج1995-07-15ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ًب10701287 َواين ًز ج2001-04-29ج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ى10491332 َون سَم ج2000-09-07ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ويل10301016 س امل َون ؾب ج1995-04-01ج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

سي سومِة10481267 ََ ج1999-10-20ج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ان10201019 ي امي ََ ج1995-07-16ج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي ص اميء10611374 ََ ج1999-03-12ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ن سَمية10591675 ج2000-05-01جٌلل ازلٍ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ج1996-07-10جٌلل برشى10701055 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىن10411001 ج1992-12-15جٌلل م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ن10591662 وردٍ ج2000-04-13جٌلل ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ج2000-10-25جٌلل ُضام10371422 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سة10371261 اج ج1998-09-07جٌليل م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج2000-12-20جٌليل ٌرسى10551319 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ج1998-10-10مجصان حس ياء10551171 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ج1999-08-22مجـاوي حسن10591549 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ًل ص اميء10591347 ج1998-07-02مج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ن10531265 ج2001-03-09مجِور ورسٍ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

مية10601285 ي ام ج2000-04-13مجَ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ي حِاة10591711 ج2000-08-03مجَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سجية10611549 ي ذ ج2000-07-29مجَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ًب10301082 ي ًز ج1999-05-05مجَ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ـرسي10491005 ٍك اً ج1993-05-05مجَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ج1999-10-24مجًَل حٌان10711152 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ة10531104 ُز ج1998-01-14جٌات ى َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ج2002-01-30جٌاح حس ياء10141230 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

س10561270 ج1999-12-12جٌاح َل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

س10591527 ج1999-07-09جٌاح َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

صمي10621221 ج2000-03-08جٌاد م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ني10371357 س ج1999-12-23جٌان اي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ء10581317 صا ُز مة اً اظ ساح ف ج1999-01-17جٌ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سي س ياء10491283 ج1999-12-27جٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ٍك10371488 سي هنَ ج2001-12-29جٌ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ل10631247 وا سي ه ج1999-11-08جٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

257/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

زل10621135 ا ج1998-12-12جًيس ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ج2000-10-27جٌَين ظفاء10561340 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ص10301045 وث صود ه ج1997-09-19هج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

وري ًَىل10591070 ج1995-02-01هج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

واد حٌان10621183 ج1999-10-01ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ي10571031 ََ واد ذ ج1994-06-29ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ء10611162 صا ُز مة اً اظ واد ف ج1997-05-13ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة10701047 صو واد م ج1996-03-28ج ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي10501054 واد م ج1996-05-19ج ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ني10591302 س واد اي ج1998-02-08ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

وسف10421075 واد ً ج1999-06-27ج َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

سٌلء10371342 وادي ا ج1999-09-29ج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سٌلء10571295 وادي أ  ج1999-01-03ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وادي وس مية10571589 ج2001-11-27ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10641069 سام وال أ  ج1997-01-12ج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

سٌلء10591309 وال ا ج1998-02-28ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

سجية10301039 وال ذ ج1997-05-01ج ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ص10631047 وال مع ج1996-05-15ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ٍك10621277 وبري هنَ ج2000-12-25ج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ودا ُبة10141188 ج2000-10-13ج ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

صة10601078 ودار ُز ج1996-12-02ج َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وٌك10331019 ولل د ج1997-03-31ج سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10581058 وث ولل ه ج1995-09-10ج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ار ُبة10711240 ُو ج2002-07-23ج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ص10611618 وث ص ه ُو ج2001-01-24ج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ىص10591559 وب صي ب ُو ج1999-09-20ج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

سة10601284 صي سـَ ُو ج2000-03-27ج َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ى10481164 صي سَم ُو ج1998-01-12ج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ء10571018 صا ُز مة اً اظ صي ف ُو ج1993-09-20ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

صمي10491362 صي م ُو ج2001-01-08ج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وي ظفاء10531165 ج1999-03-18ج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ساوي حمسن10481317 ج2000-06-23جِ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ن10701272 سة أ مي ج2001-01-13جِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سو حفعة10381274 ج1999-11-09جِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ى10531181 ج1999-08-16جِود سَم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

م10301092 صا ه امت اإ ج1999-10-07ح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

َعَف10641022 ساٌ امت ؾب ج1995-07-04ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ي سارة10551139 امت ج1998-04-27ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

دسام10501049 ايج اب ج1996-02-29ح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

م10381407 صا ايج اه ج2002-01-10ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ال10561083 ايج ام ج1997-05-01ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ادق اس َة10571212 ج1998-04-02ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

مية10491401 ادي أ م ج2002-01-12ح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ة10641048 ور اريت ه ج1996-04-28ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ًب10701134 ارس ًز ج1998-07-12ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ان10371315 مي اري اإ ج1999-06-07ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

وٌك10201135 اظريي د ج2001-01-15ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص10611030 اج ارض ُ ج1994-07-09ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ى10561250 ورش ايض ب ج1999-09-27ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10381156 يض ُي اف ج1998-03-06ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ان10621030 غ امي اف ج1995-10-20ح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

غ سومِة10611556 اف ج2000-08-31ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

هل10641070 سالإ غ ؾب اف ج1997-01-26ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ني10561204 غ ايمس اف ج1999-03-21ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ي حس ية10501041 افؼ ج1995-10-20ح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ي سومِة10591081 افؼ ج1995-06-29ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ة10381299 ي اندً افؼ ج2000-02-18ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

سجية10481031 ايف ذ ج1995-02-18ح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

افِغ سومِة10591028 ج1993-10-13ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

َبة10531258 ايك ُو ج2000-12-13ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ٍك10571114 مي هنَ اه ج1996-08-20ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ي مسرية10571165 اٍمي ج1997-07-26ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

اء10381315 اين وف ام ج2000-06-30ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

س ًَىل10601194 ام ج1999-03-14ح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ص10551359 س مع امِ ج2001-09-24ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ج2001-07-07حباد ص اميء10591840 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ِام10571093 ج1996-04-08حبادة اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ج1998-12-24حبادة جٌلل10621138 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ء10531047 صا ُز مة اً اظ ج1996-02-20حباري ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

س10551004 وو ج1993-01-22حزب ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ج1995-03-01حبيش مََىة10481032 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ق10601085 صزا ساً ج1997-02-07حبوب ؾب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ىن10611352 ج1999-02-03حبوصة م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ن10591615 يب ظالح ازلٍ ج2000-01-04ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ن وس مية10571035 ج1994-07-24حبَب ازلٍ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

وصـَب10621160 ج1999-05-22حبَب هللا ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ص10301098 وث ج2000-03-22حبَب هللا ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

صمي10381289 ج1999-12-29حبَب هللا م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ص10561102 اج ج1997-09-22حبَب هللا ُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

مية10591543 ج1999-08-10حبَيب ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ج1998-02-15حبَيب جهص10531106 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ة10551206 ُز ج1999-07-09حبَم ى َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ي10581208 اب سَم ج1998-02-27جح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص10701173 وث اج ه ج1999-03-18جح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

مة10541170 اظ ايج ف ج1999-01-01جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

صمي10611563 ايج م ج2000-09-16جح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ص10701086 وث ار ه ج1997-06-04جح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان10581211 ازي امي ج1998-03-17جح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة10371468 ازي اندً ج2001-06-24جح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ايم سىِية10591032 ج1993-11-09جح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

صمي10541151 صي م ج1998-07-07جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

مية10551365 ًل ام ج2001-10-31جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ًب10541077 ًل ًز ج1996-10-22جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ِية10541150 وب ام ج1998-07-04جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ء10551164 صا ُز مة اً اظ ويب ف ج1998-08-27جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ل10141047 وا ويج ه ج1996-12-15جح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ىض10601214 وم ر ج1999-06-21جح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ي اس َة10371027 ج1993-12-16جح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10531108 ي َل ج1998-02-25جح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

صمي10371197 ي م ج1997-11-28جح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ي مِية10371486 ج2001-12-14جح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

ي جهص10591694 ج2000-06-23جح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ج1997-11-08جحَب فذَحة10571189 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ج2000-01-01جحَوي س ياء10591610 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ال10611601 ساد ام ج2000-12-10ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ء10541080 صا ُز مة اً اظ ساد ف ج1996-11-09ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

مة10501012 اظ سادي ف ج1994-03-15ح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ص10581219 وث سادي ه ج1998-04-25ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة10141053 سايش اندً ج1997-04-24ح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

مية10591056 سايم ام ج1994-10-04ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

سان فذَحة10481075 ج1996-07-31ح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10701292 ساين ًز ج2001-05-29ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ِام10581528 ساوي اً ج2000-10-02ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

َمية10611387 ساوي ح ج1999-05-02ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ى10591853 ساوي سَم ج2001-09-03ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

صمي10701238 ساوي م ج2000-07-11ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ة10371286 سيج ورد ج1999-01-15ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

و10531068 سودي اجي ج1996-09-15ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ة10491187 ورً سوش ح ج1998-07-05ح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سجية10631169 سوش ذ ج1998-10-17ح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

مية10561330 ة أ م سً ج2000-10-05ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ٍك10381398 سو هنَ سً ج2001-10-18ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ن10531051 ورازلٍ ين ه سً ج1996-03-20ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ج2001-05-15حصايت سـاد10571563 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

وسف10561115 ج1998-01-01حصايت ً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

سًـة10611498 ج2000-03-06حصار ب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

وٌك10561103 ج1997-09-28حصار د َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ًب10491068 ج1995-12-06حصار ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ة10571444 ُز ج2000-03-03حصار ى َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ج1998-09-26حصاري مسَة10371264 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ِية10591592 ج1999-12-02حصاز أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج1997-08-19حصاز حسن10581155 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ج1997-08-22حصاز سىِية10591240 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

وب10541031 ج1995-01-01حصاك أ ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

مة10601279 اظ ة ف ج2000-02-10حصان َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

وٌك10141119 وش د ج1999-01-28حصب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ج1998-03-09حصة جهص10611229 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ن10711066 زل ج1997-09-04حصيش ق َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

سٌلء10461098 ج2000-11-21حصصُش أ  فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ج1999-07-29حصصُش حس ياء10621166 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

مة10631114 اظ سي ف ج1998-01-02حصض َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

َا10601207 ج1999-05-15حصيف ده َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ى10611350 ععف ج1999-01-29حصاكت امل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

وب10571469 ج2000-05-07حصاكيت أ ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

يت ص اميء10611090 ج1996-02-15حصن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ٍك10591894 ويك هنَ ج2002-01-30حصه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ة هبَجة10571467 ج2000-05-02حصم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً
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ود مـاد10581346 ج1999-06-03حصم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سجية10561364 ج2001-01-22حصودي ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ء10551118 صا ُز مة اً اظ ج1998-01-15حصودي ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ن10601324 صوا ج2000-11-09حصودي م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًب10581103 ج1996-09-03حصي ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مية10591198 صي ام ج1997-03-13حٍص َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

صي مسَة10611398 ج1999-06-09حٍص َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ة10581537 صو صي م ج2000-10-20حٍص َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10611471 مي زي اإ ج2000-01-01حٍص َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س جهص10141122 ج1999-02-20حٌص ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

بخول10371398 ق اً ج2000-07-05حًص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ء10611488 صا ُز مة اً اظ ي ف ج2000-02-10حصمي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ء10551024 صا ُز مة اً اظ ود ف ج1994-07-24حًص َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ن10611195 ج1997-10-20حزام س َف ازلٍ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ور حلسن10641104 ج1997-11-15حزه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

دسام10621095 ج1998-02-10حسان اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ىبرية10591264 ج1997-11-03حسان اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

وصـَب10641379 ج2001-04-12حسان ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ء10531069 صا ج1996-09-15حسان ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ء10541245 صا ُز مة اً اظ ان ف ج2000-01-01حس  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ج1999-02-26حسان جهص10611367 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ج1997-04-10حساين حسام10371147 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سجية10581015 ج1993-12-02حساين ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

َا10371267 ج1998-10-10حساين ده سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صمي10571290 ج1998-12-25حساين م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ين حٌان10141146 ج1999-09-16حساً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ء10701259 صا ُز مة اً اظ ج2000-10-23حس باوي ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

يب ًعَفة10701175 ج1999-03-25حس  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ج1999-01-05حسسو لكثوم10571298 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ج1997-09-28حس ياء أ رشف10701098 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سماليل10141046 ج1996-12-04حس ياء اً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ج1997-10-27حس ياء حس ياء10501092 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ج2000-08-20حس ياوي ص اميء10571503 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ج1997-08-24حس ياوي حمسن10501088 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ج1995-09-21حس ياوي مٌري10381055 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ف10481177 وس ج1998-05-13حس ياوي ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج1997-07-05حس ية حىمية10611173 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ج1999-10-12حس ية ًَىل10611444 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سان10631245 ح ين اإ ج1999-10-14حس  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

س10591822 ين أ و ج2001-04-14حس  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

وب10481158 ين أ ً ج1997-12-18حس  َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10561273 ين ذ ج1999-12-16حس  َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

سجية10561308 ين ذ ج2000-05-29حس  َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

س10611595 ني َل ج2000-11-29حس ي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

مية10591843 ج2001-07-17حسون أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ج1999-05-18حسون سىِية10591499 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ج2000-10-22حسون مسرية10531248 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ج2001-10-15حسون سِام10591865 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ي10621057 ِاد ساً ج1997-02-08حسون ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه
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مة10541327 اظ ج2001-03-13حسون ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ج1996-02-26حسون حلسن10531048 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

س10571512 ج2000-09-27حسون َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سي10461085 ج2000-08-06حسون هم فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ة10611097 صمي ة ه ج1996-05-10حسوه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ال10571400 ج1999-11-10حسوين أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج2000-03-30حسوين حس ياء10591656 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ٍك10701101 يس سَِ ج1997-10-09ح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ف10641386 وس ج2001-05-16حسُب ً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ج2000-07-17حسُين حسام10551289 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ج2000-11-07حسُين سـاد10541300 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ج2000-10-01حسُين مسَة10531245 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ج2001-03-07حسُين هـمية10591807 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

اء10211043 ج1999-07-28حضاد رج ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ج2000-07-05حضوم ٌرسى10211062 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

دسام10551320 ج2000-12-30حعار اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ية10541085 ج1997-01-18حعار ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ج1998-10-28حعاري ص اميء10631174 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ج1997-04-05حعبان ُضام10571145 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ص10641325 وث ج2000-07-19حعين ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ص10561341 اج ج2000-10-28حضار ُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ة10641221 رضي اندً ج1999-04-03ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

وى10711185 رضي جن ج2000-05-10ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

سوى10211003 ج1993-03-20حعاين ف ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج1993-12-23حعيب جٌلل10581018 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

زل10591609 ا ج1999-12-28حعيب ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ان10631120 ج1998-01-30حفصي امي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

د10421068 ج1999-02-04حفعاوي مصا َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

سٌلء10531241 ج2000-09-13حفضان ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ج1999-09-03حفضان مسَة10581386 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

خار10561218 ي اخمل ج1999-05-15حفؼ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ٍك10591237 ج1997-08-14حفو هنَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

م10611218 صا ج1998-01-23حفِان اه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ج1997-09-01حفِان سِام10591246 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

سهللا10591115 ج1996-02-05حفِان ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ة10141218 ج2001-07-26حفِان اندً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ٍك10461106 ج2001-01-24حفِان هنَ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سٌلء10541214 ج1999-07-03حفِغ ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

صحمي10581508 ساً ج2000-08-05حفِغ ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ي أ س َة10491197 ج1998-08-05حل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ي حس ياء10571250 ج1998-09-15حل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صمي10551228 ج1999-10-18حاكيم م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

الص10601239 ي اذ ج1999-09-11حمك َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ء10561076 صا ج1997-01-01حىوش ُز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ص10481181 ج1998-07-10حىويش مق َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج1998-03-04حىمي حس ياء10711088 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ء10571255 صاي ج1998-09-26حىمي زه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ي10561043 ِاد ساً ج1995-09-21حىمي ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ي10591536 سٌلؾَ ي اإ ج1999-07-28حىمي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة10631261 صمي ي ه ج1999-12-17حىمي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ًب10591474 ج1999-03-24حالم ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

سجية10701203 ج1999-11-17حالويت ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ضـَبِة10641267 ج1999-11-29حالوي اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ى10631279 ععف ج2000-01-19حالوي امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ٍك10481325 ج2000-08-14حالوي هنَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

َـة10611233 َيب رب ج1998-04-08ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

َحول برشى10711017 ج1995-07-15ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

وى10581368 َفايت جن ج1999-07-23ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ي بخٌُة10711235 َف ج2002-01-15ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

َفِة محزة10561242 ج1999-08-14ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

َفِة سىِية10591714 ج2000-08-07ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سجية10711039 ي ذ َم ج1996-12-05ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

مة10571210 اظ ي ف َم ج1998-03-21ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ي جهص10141103 َم ج1998-10-01ح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

َواش جهص10371276 ج1998-11-17ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

وب10571343 َوان اً ج1999-05-20ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ىن10581524 َوان م ج2000-09-16ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سٌلء10571485 َوم أ  ج2000-06-30ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

َوم سـاد10571375 ج1999-09-01ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

س10601007 َويم سـَ ج1993-03-21ح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

اظية10581619 َويم ف ج2001-11-05ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مة10601263 اظ َوي ف ج1999-12-24ح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ة10551369 ًل اً ج2001-12-20ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ان10591880 ي امي َمي ج2001-12-08ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

مية10581304 ََوي أ م ج1998-12-25ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

امثن10591041 ََوي ؾ ج1994-02-20ح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

س10141233 ج2002-02-12حٌل سـ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ان10541323 ج2001-02-14حٌلدي هج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ج1998-09-20حٌلدي ص اميء10631162 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

س10621229 وو ج2000-04-18حٌلش ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ج1997-04-17حٌلص ص اميء10551092 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ي10611571 سٌلؾَ ج2000-10-04حٌلم اإ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

مة10611336 اظ ج1999-01-01حٌلم ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة ص اميء10421051 ج1998-05-20حٌلم َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ِام10571244 ً ج1998-08-10حٌليم اإ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ج1999-11-12حٌليم سَمية10531198 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ال10381126 ج1997-08-30حٌلين أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ج1998-10-15حٌلين سـاد10491207 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ني10591292 س ج1998-01-03حٌلين اي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

س10581305 ساش َل ج1998-12-25مح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ني10701099 سان أ م ج1997-09-30مح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ِية10611325 سان ام ج1998-12-05مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ان10611160 سان امي ج1997-05-09مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

وب10211006 سان أ ً ج1994-03-29مح ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ف10581051 َعَ ساٌ سان ؾب ج1995-03-22مح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سهللا10481076 سان ؾب ج1996-08-02مح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سان ًبىن10211013 ج1996-08-30مح ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ني10551356 س أ م سان َل ج2001-09-01مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10621101 سان م ج1998-03-07مح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

اة10571526 سان جن ج2000-11-13مح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سٌلء10631087 ساين أ  ج1997-07-14مح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ء10501238 صا ُز مة اً اظ ساوي ف ج2001-04-26مح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ساوي حمسن10481028 ج1995-01-03مح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س10591533 واح س اً سة ؾب ج1999-07-21مح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ن10201106 سا سة وج ج2000-04-04مح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سٌلء10551215 سون أ  ج1999-08-27مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

سون حِاة10551368 ج2001-11-25مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ن10701058 سون رضوا ج1996-07-29مح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سون سىِية10641321 ج2000-06-21مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ص10621311 وث سون ه ج2001-10-24مح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ىن10561143 سون م ج1998-04-21مح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

سون جنالء10571438 ج2000-02-15مح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

صجس10531204 سون ى ج1999-12-05مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

سون هـمية10551313 ج2000-11-08مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

س10641278 وو سون ً ج1999-12-27مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

يـم10201046 س امل سوين ؾب ج1998-02-17مح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سي حٌان10611486 ج2000-02-04مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سي حِاة10581624 ج2001-12-18مح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سي سارة10641274 ج1999-12-14مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ز10571197 ٍز سي ؾ ج1998-01-01مح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ص10581215 وث سي ه ج1998-04-14مح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة10591278 سي اندً ج1997-12-04مح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ص10611369 اج سي ُ ج1999-02-28مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

َمية10641129 صاس ح ص اً ج1998-03-11مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ج2002-01-20محصاوي مسَة10591891 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

وى10561363 ج2001-01-07محصاوي جن َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ج1998-12-23محزة اس َة10531151 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

م10371281 صا ه ج1998-12-17محزة اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

مية10711205 ج2000-11-14محزة أ م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ج1993-09-13محزي مـاد10591022 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ص10711169 اج ج2000-01-26محزي ُ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ًب10641378 ط ًز ج2001-03-30مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

سة10571046 يص رص َ ج1995-01-01مح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ًب10611378 ج1999-03-25محالن ًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مة10531210 اظ ج1999-12-30محالوي ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ًب10141184 ال ًز واب ج2000-08-23مح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ان10611288 ودة امي ج1998-08-26مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ن10611054 زل ودة ق ج1995-05-23مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ودة ًعَفة10611414 ج1999-08-01مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ى10601019 وش حض ج1994-01-02مح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

وش وس مية10461101 ج2000-12-25مح فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سجية10411233 ويم ذ ج2001-12-15مح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ويم سـاد10591313 ج1998-03-18مح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ويم سفِان10601228 ج1999-08-16مح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ًل10641322 ويم ؿ ج2000-06-23مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

سي10481037 ِ وين امل ج1995-06-13مح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ي حٌان10641307 ج2000-04-28مح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مة10601045 اظ ي ف ج1995-09-10مح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ء10501249 صا ُز مة اً اظ ي ف ج2001-09-02مح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

س ص اميء10571471 ج2000-05-12محَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

زة10621157 ٍز س ؾ ج1999-05-01محَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ة10421046 وزً س ف ج1998-03-04محَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

س وظال10581556 ج2000-12-13محَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

بال10551288 سوش اك ج2000-07-15محَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ة10641231 سي اندً ج1999-05-25محَ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

اء10581087 سي وف ج1996-03-13محَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة10381361 سام ج2001-02-01محمي أ  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

صمي10481059 ج1996-02-25محميعة م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص10611167 اج ني ُ ج1997-06-10مح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10641327 ج2000-07-20محَية م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ا10551357 صو ج2001-09-06حٌاين م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ج2001-10-08حٌاوي اس َة10201155 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ج1995-06-20حٌاوي حِاة10491054 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10561366 ج2001-01-30حٌاوي ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ة10381162 سام س ا ج1998-04-01حٌبًل َل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ص10461029 وث سٍصي ه ج1997-05-01حٌ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

سٍصي ًَية10531300 ج2002-03-10حٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ل10481348 وا ج2000-12-19حٌون ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ان10501157 ج1999-06-23حٌوين امي ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ج2000-12-27حٌوين سارة10561360 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ج2000-01-07حٌوين ص اميء10591616 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ج1997-02-22حٌوين ٌرسى10631072 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ج1998-08-10حٌوي سَمية10611284 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ن10591305 ورازلٍ ي ه ج1998-02-16حٌَف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

دسام10541267 ني اب ج2000-05-23حٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ني ازلار حفِغ10571277 ج1998-12-01حٌ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سة10621039 ني ازلار رص َ ج1996-03-09حٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ء10371487 صا ُز مة اً اظ ني ف ج2001-12-23حٌ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

وسف10531003 ني ً ج1993-05-02حٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

سجية10561260 ج1999-10-20حٌَين ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

مة10591619 اظ ج2000-01-13حٌَين ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

اٌك10371492 ج2002-02-01حٌَوي ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

واص ص اميء10411088 ج1998-06-08ح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ى10211018 صو وام م ج1997-02-19ح ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن10481157 سان ور ؿ ج1997-12-08ح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سى10141115 وس يا ُ ج1999-01-02ح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ن10581034 زل وض ق ج1994-08-22ح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سهللا10641118 ويض ؾب ج1998-02-04ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ء10481089 صا ُز مة اً اظ سي ف وف ج1996-11-06ح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج1999-08-15حِاري صـَب10631226 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ج1995-05-06حِان سىِية10421015 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

مة10571252 اظ ج1998-09-18حِان ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ج2001-09-17حِجصي هـمية10591857 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ج2000-12-27حِجوب سىِية10641360 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

صة10381268 ُز سا اً ج1999-10-15حِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ة10571445  ً ساس أ ج2000-03-04حِ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف
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سر حس ياء10711238 ج2002-02-02حِ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ٍك10531094 سر هنَ ج1997-10-21حِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ي10641216 سي فِع ج1999-03-14حِ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

وفِق10301033 ج1996-11-07حُيس ث ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

م10421033 صا ه رض اإ ج1997-01-29حِ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ِية10541086 ج1997-01-23حِال ام َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ي حفعة10481102 ج1997-01-01حَِم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

دسام10591386 ج1998-10-04حميص اب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ج1997-07-03حميصي سىِية10381118 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ج1999-01-01حميط أ رشف10201066 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية10611526 ج2000-05-20حميود أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ٍك10571238 ج1998-07-17حميود هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء10491030 صا ُز مة اً اظ س ف ا اَل ج1994-10-16ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

َا10601062 ص ده اب ج1996-06-28ذ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

امت سِام10561127 ج1998-02-10ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

امتن10571297 امت ؾ ج1999-01-04ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

اء10561069 ي رج امت ج1996-11-19ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ف10591605 وس ي ً امت ج1999-12-25ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ادم سِام10611492 ج2000-02-16ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ني10611142 س ادم اي ج1997-02-06ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

وٌك10611654 امص د ج2001-06-25ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سي10611461 ِ ارض امل ج1999-11-13ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ي10201049 سٌلؾَ ازل ا ج1998-05-19ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ازل سىِية10581290 ج1998-11-24ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

عام10641089 ازل ؾ ج1997-08-17ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ازل هـمة10301110 ج2000-09-13ذ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

سجية10531153 ط ذ اً ج1999-01-01ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ن10611326 ط ورسٍ اً ج1998-12-08ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سجية10381048 ًل ذ ايل ؿ ج1995-06-15ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س حٌان10611332 اًَ ج1998-12-23ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة ًعَفة10481212 اً ج1999-01-18ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ف ًعَفة10581149 ائ ج1997-07-29ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ج2000-11-21دباز ص اميء10541306 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ن10541011 زل ج1993-12-15دباز ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

سى10211070 ج2001-03-11ذربان ُ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

دسام10601308 ج2000-08-11ذزبي اب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ج2001-05-25ذزبي ًبىن10531274 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ج2000-04-28دذوس سىِية10581473 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وٌك10531291 اوي د ج2001-10-28جخ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

م10371373 صا ه سادي اإ ج2000-03-01ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سادي ص اميء10491168 ج1998-02-28ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مة10591674 اظ سار ف ج2000-05-01ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ان10591236 سام هللا هج ج1997-08-11ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ن10571459 ورازلٍ سراين ه ج2000-04-17ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سى10601315 سو ُ ج2000-09-23ذ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

رصي10561002 سجية ب ج1993-01-29ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ب10211024 صو سجية رب ج1997-12-07ذ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

مية10611630 سٍصي ام ج2001-03-28ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

مية10531215 سٍصي أ م ج2000-02-07ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

266/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1999-03-01دصاز ملَاء10611370 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

اء10461089 ج2000-08-30دصاز وف فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ء10561392 صا ُز مة اً اظ صابش ف ج2001-10-29د َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

وش برشى10481067 صب ج1996-06-05د َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10591505 وش ًز صب ج1999-06-01د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

وش ص اميء10601297 صب ج2000-06-16د َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ى10581106 وش مععف صب ج1996-09-13د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص10481350 اج وش ُ صب ج2001-01-01د َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

مة10611392 اظ صساين ف ج1999-05-21د َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ِية10381347 صصاش ام ج2000-12-08د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

سٌلء10201002 صظاين ا ج1993-04-05د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ِية10201012 ود أ م صم ج1994-10-19د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صويب سىِية10501138 ج1999-03-02د ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

صويب ًَىل10491260 ج1999-09-20د َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ني10591709 س بش اي ًص ج2000-08-01د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ٍك10611132 ََ بض َة ج ًص ج1996-12-20د َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ضفات ص اميء10481086 ٌص ج1996-09-24د َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ن10591702 سا ف وج ًص ج2000-07-05د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

س10531171 ج1999-06-13دزار َل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

س10561058 ج1996-04-18دزار ُي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

زرج مسَة10711155 ج1999-11-11د َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ص10381152 ج1998-02-10دضاب مع سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صمي10381263 ج1999-09-24دضاف م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

َا10581300 ج1998-12-17دضان ده َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س10211010 ج1996-01-27دضان َل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ة10551301 ور ج2000-09-02دضان ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

سٌلء10531008 ج1993-08-29دضاين أ  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

سة10601073 اج ج1996-10-16دضََـة م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ًب10611459 ج1999-11-08دضن ًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ج1997-02-20دضون سِام10641073 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

سهللا10641204 ج1999-02-06دضون ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

يش ظفاء10491329 ج2000-08-16د َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ٌلل10571390 ج1999-10-15دضُش ن َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج1995-01-01دعال ظباح10641015 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ص10201157 اج رصا ُ ج2001-12-29د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

م10701242 صا ه ج2000-07-25دعمي اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية10371151 رضي ذ ج1997-04-19د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

اء10541235 ج1999-10-30دعاب رج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ج1999-07-28دعاب سىِية10581372 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سوى10371085 ج1995-12-05دعاب ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج1998-12-14دعاب ًبىن10561183 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

وب10591082 ج1995-07-04دعايب أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ج2000-11-04دعايب حىمية10371424 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ج1995-11-18دعايب فِاليل قَثة10381058 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ج1994-09-01دعايب مـاد10501021 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ج1995-08-08دعوش سىِية10541042 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ان10591658 مي ج2000-04-02دفاوي اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

مية10591304 ج1998-02-14ذالد أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ف10611342 واظ ج1999-01-13ذالف ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10551053 صا ُز مة اً اظ ج1995-10-13ذالف ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

صمي10581214 ج1998-04-11ذالف م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء10571513 صاي ج2000-09-28ذالق زه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ة10371495 سل أ ً ج2002-02-26ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

سلاوي حس ية10591008 ج1993-04-15ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ى10411207 سلون سَم ج2001-04-07ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

سلون ظفاء10571303 ج1999-01-11ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سى10331018 سلون ُ ج1997-02-17ذ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سجية10571284 َف هللا ذ ج1998-12-11ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ِية10561232 َفاوي ام ج1999-07-03ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

َفاوي سىِية10381110 ج1997-04-19ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

َفاوي ص اميء10571541 ج2001-01-10ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

َفاوي وس مية10581198 ج1998-01-15ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي حس ياء10701042 َف ج1995-10-13ذ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي ًَىل10411003 َف ج1993-03-08ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ة10571557 ُز ي ى َف ج2001-03-23ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

َود سـاد10381093 ج1996-10-14ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س هللا10611126 َود ؾب ج1996-10-19ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

اء10371428 َوف رج ج2000-11-28ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

َويف حٌان10421060 ج1998-09-25ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

َويف ص اميء10531174 ج1999-07-07ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

س10571504 َويف َل ج2000-08-23ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ًب10561231 َوق ًز ج1999-07-01ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ني10571391 س َويق احل ج1999-10-18ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ان10411164 مي َوي اإ ج2000-03-03ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

وب10631339 س اً ََ ج2000-10-02ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ء10481023 صا ُز مة اً اظ ََف ف ج1994-09-18ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10141219 ََف م ج2001-08-13ذ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ََفة ًَىل10611104 ج1996-07-01ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ان10611204 مي ي اإ ََ ج1997-12-07ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ي سىِية10541343 ََ ج2001-08-01ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ي ًَىل10381031 ََ ج1994-10-17ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

صمي10591817 ي م ََ ج2001-04-07ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ي مََىة10531061 ََ ج1996-07-07ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ة10591016 ُز ي ى ََ ج1993-07-12ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ٍك10611294 ًََل هنَ ج1998-09-07ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ام10581401 ج1999-10-11دٌليس وئ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ِام10411089 ج1998-06-12دٌلش اً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ج2001-02-23دٌلل س ياء10461108 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ة10611631 ج2001-04-02مخصي اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10591850 صمي يس ه ج2001-08-23مخ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ان10331005 ج1994-08-11مخَُش هج سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء10631002 صا ُز مة اً اظ ج1993-03-14مخَُش ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

سٌلء10701056 ج1996-07-18مخَُيش أ  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ج1993-03-30مخَاس ًَىل10601008 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ان10591230 سرو امي ج1997-07-16دٌ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ج1993-05-11دٌَيب س ياء10571009 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن10581628 زل ج2002-01-12دٌَيب ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

اء10591652 ج2000-03-20دٌَفة رج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وايت سىِية10701050 ج1996-04-24د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة10371198 اظ ويج ف ج1997-12-08د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

صمي10201112 ودي م ج2000-06-02د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًساء10461042 ص اخل ودٍ ج1998-06-23د فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سجية10531103 ة ذ ون ج1998-01-09د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ولن حفعة10601251 ج1999-11-05د َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

فضًَل10631236 وٌك اً ج1999-09-23د َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

سجية10581363 ان ذ وم ج1999-07-16د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ٍك10581392 ن هنَ وم ج1999-09-21د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سٌلء10371359 وان أ  ج2000-01-02د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ًب10541147 يت ًز وه ج1998-06-29د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

10581229َ وي ظ ج1998-06-13د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب10541225 واي ًز ج1999-08-13د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

واي ُضام10381200 ج1998-12-01د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

سجية10561088 ة ذ ًو ج1997-06-18د َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ة سىِية10561295 ًو ج2000-04-02د َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ني10581357 س وٍصة اي ج1999-07-04د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سى10141232 وٍصي ُ ج2002-02-12د ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

س س ياء10531113 ََ ًو ج1998-04-18د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ج1997-11-15يخ ًَىل10491148 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ًب10481148 ج1997-10-11دِا ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10601106 ج1997-10-03دِار ذ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج2001-09-28دِاط فصدوس10561390 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ص10591105 وث ج1995-12-08دِاط ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

س10581597 ج2001-05-19دِاط َل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10591131 صا ُز مة اً اظ ي ف ج1996-06-12دِاظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ني10531109 س أ م ي َل ج1998-03-09دِاظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

دسام10581596 ج2001-05-19ذري اب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10571084 ج1996-02-04ذريات ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

س10591647 ج2000-03-05ذريات ُي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ج1996-05-18ذرٍي فذَحة10631048 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ٍك10561053 ج1996-02-20ذريون مجَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

مية10601368 ج2001-10-15ذريي أ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

مية10481259 ج1999-08-29ذزيران أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

هل10591062 س لا يي ؾب ج1994-11-04د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ص10371333 ا مع ج1999-08-18داح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ء10551303 صا ُز مة اً اظ ج2000-09-11دادة ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

سوى10581518 ج2000-09-11داريس ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة أ س َة10631371 ج2001-02-10داًز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ص وظال10581531 ج2000-10-13داٍز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10711165 ًل م ج2000-01-01داؿ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ى10141094 ؽ سَم ج1998-07-07داف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ييب10631309 ساً ص هللا ؾب ج2000-06-16داه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

زة10631166 ٍز ص هللا ؾ ج1998-10-04داه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

صمي10581295 ص م ج1998-12-04داه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ص جهص10381306 ج2000-04-05داه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

صي جٌلل10591599 ج1999-12-14داه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج1999-07-12دايم ص اميء10501160 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ج1999-10-10داين حِاة10591570 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه
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َا10531190 ن ده ج1999-10-02داُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ف10501260 وس ج2002-03-16داوود ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

وب10701138 ز أ ً ج1998-08-22داٍ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية10571595 ج2002-02-27دابر ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وٌك10301023 ج1995-10-13دابر د ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

س10711081 ج1998-01-17دابر َل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

وز ٌرسى10301007 ج1994-08-25دب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

َاين ص اميء10301142 ج2002-01-03دب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 008ف

مة10591443 اظ ال ف ج1999-01-26دج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

ائضة10491165 ٌلل ؿ ج1998-02-20دج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ن10461020 ان ظرٍب ج1996-07-28دح فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ء10141059 صا ُز مة اً اظ ان ف ج1997-07-22دح ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

صمي10491119 ان م ج1997-04-28دح َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

وى10621045 اين جن ج1996-08-16دح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ِة10611348 ين دم اً ج1999-01-22دح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ـايل10571586 س اً ين ؾب اً ج2001-11-12دح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ان10531263 ٌلن امي ج2001-02-21دح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ٌلن سىِية10531182 ج1999-08-30دح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

َعَف10591681 س اٌ ٌلن ؾب ج2000-05-11دح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ٍك10561289 ٌلن هنَ ج2000-03-06دح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ني10591835 ٌلين ٌس ج2001-05-26دح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ء10571475 صا ُز مة اً اظ وين ف ج2000-05-27دمح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

مة10501135 اظ و ف ج1999-02-10دح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

سى10551266 ة ُ ام ج2000-03-25دذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ج1994-06-06درايب حٌان10531015 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ي10571053 ج1995-02-24دراح ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

صمي10581060 ج1995-09-18دريب م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ج1996-04-30درداك سىِية10541060 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

وى10481207 ج1998-12-18دردور جن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ي هبَجة10581251 ج1998-08-05درؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة10611676 اظ ال ف ج2001-09-01درك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ًب10611254 اوي ًز ج1998-06-15درك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

مة10601141 اظ اوي ف ج1998-06-27درك َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ني10561104 وم أ م ج1997-10-01دره َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

صحٌلن10481225 ساً ش ؾب ج1999-03-26دروٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1998-01-19دري ص اميء10581200 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان10711160 ب امي ج1999-12-05دًر َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

س10571525 ي َل ب ج2000-11-08دًر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

اء10481128 سي رج ج1997-05-28دًر َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ء10371143 صا ُز مة اً اظ س ف ج1997-03-18دٌر سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ؽ سـاد10421115 ج2001-05-24دًر َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

م ص اميء10601329 ج2000-11-27درهي َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سجية10541069 ي ذ م ج1996-08-30درهي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ٍك10531150 ج1998-12-19دزاز هنَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

س10301087 صو َل ج1999-07-13د ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

م10531219 صا ه ٌلش اإ ج2000-03-21دؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

باسط10531191 س اً وش ؾب ج1999-10-05دمع َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ايل سارة10541020 ج1994-07-24دك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

م10591508 صا ام اه ج1999-06-04دك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10591039 صا ُز مة اً اظ ام ف ج1994-02-13دك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

س10611163 يوش رص َ ج1997-05-22دق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10381383 يوش م ج2001-07-02دق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

وغ سىِية10411133 ج1999-07-08دق َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

اء10581036 ِؽ دؿ ج1994-09-08دف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج1994-10-24داكيل ظفِة10411019 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ساك حىمية10611213 ج1998-01-08دن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة10611481 ساك مبارن ج2000-01-19دن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ء10141085 صا ُز مة اً اظ وري ف ج1998-04-03ده ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

مية10701057 ري ام ج1996-07-29دن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ري حىمية10591010 ج1993-05-12دن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

وٌك10641269 ري د ج1999-12-04دن َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ىمي10641076 س احل ري ؾب ج1997-04-08دن َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ال10611558 ج2000-09-06دليج أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ج1997-02-21دلل سِام10491113 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ص10571043 اج ج1994-12-05دزلويل ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

اء10531064 وات رج ج1996-08-12دً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

س10611439 وان َل ج1999-10-01دً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

َاس مِية10621080 ج1997-10-19دً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ص10501203 وث ي ه َ ج2000-08-20دً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

مي10711141 اش ر ج1999-07-26دم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

صحٌلن10581193 ساً ان ؾب ج1997-12-29دحم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ىصمي10531037 ساً صاين ؾب ج1995-10-12دم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

سان10701303 ج2001-08-10دانن اح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صمي10601115 ج1997-12-15دانن م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

د10411119 ال مصا ج1999-01-13دجن َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ون حمسن10641151 ج1998-07-13ده َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ون ُبة10611495 ج2000-03-01ده َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

َفصي سٌلح10601039 ج1995-05-06ده َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

اج حفعة10381237 ج1999-06-15دُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

س10611674 ايج او ج2001-08-20دُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

وب10631111 ايج اً ج1997-12-26دُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ٌلد10611373 ايج ؾ ج1999-03-10دُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ني10631185 س ايج اي ج1998-12-25دُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ِية10541071 يب أ م ج1996-09-13دُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ان10581231 مي صو اإ ج1998-06-18دُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ل10501206 وا سُس ه ج2000-09-01دُ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ى10551251 وش سَم ج2000-02-07دمه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

اء10641315 وار وف ج2000-05-30دُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

مية10201048 ج1998-03-17دوال أ م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صصاد برشى10551136 ج1998-03-22دواً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

زيال أ س َة10371441 ج2001-02-12دواً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

اء10371257 زيال وف ج1998-08-27دواً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

َمية10711161 ج1999-12-09دوابل ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

سجية10601121 ًل ذ ج1998-01-06دوب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سٌلء10491009 ج1993-08-20دودو ا َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10531118 ج1998-06-08دورو هبًو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ج1996-02-15دوش مََىة10381070 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

صمي10701183 ين م ج1999-07-04دوم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

دسام10301060 ج1998-06-06دويم اب ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ًب10481179 ب ًز ج1998-06-03دًو َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

مية10611634 بة أ م ج2001-04-10دًو َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ال10711090 ج1998-04-06داي ام َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ج2001-01-07داين ظفاء10711215 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

سو ًَىل10381062 ج1995-12-18دً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

س10141074 اليل ُي ج1998-01-16دً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ٍك10481370 ن سَِ ج2001-07-03دٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ن10491008 زل ن ق ج1993-07-10دٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

اء10581199 يار رج ج1998-01-18دً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

يار ص اميء10581491 ج2000-06-06دً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ء10561026 صا ُز مة اً اظ يار ف ج1995-01-26دً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

مية10141071 ياوي أ م ج1997-11-30دً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ين ؾخَلة10621129 ج1998-11-08دً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

م10531298 صا ه ج2002-02-17ذايل اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

َاس10611666 ً ب اإ ج2001-08-07ذاُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ء10211037 صا ُز مة اً اظ بايل ف ج1999-04-24ذُ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

يب ًَىل10561055 ج1996-04-03ذُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

س10541160 صصاد مش ج1998-10-06ذواً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ة10551311 ورً ب ث ج2000-10-26راب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ج1998-07-21راحب مسرية10371246 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ن10581488 زل ج2000-06-01راحب ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ج1998-01-20راحب حلسن10571202 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ي10571201 سٌلؾَ ي ا ج1998-01-20راحب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سة10571367 ب سـَ ج1999-08-10راث َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

مة10591721 اظ ب ف ج2000-08-23راث َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ي10411074 سٌلؾَ ي ا ـ ج1997-12-06راج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ج1997-11-07رايج حمسن10581175 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي10611186 ج1997-08-24رايج م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

س10301002 ج1993-03-16رايج ُي ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

َا10591467 ج1999-03-08رادة ده َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ف10381189 َعَ س اٌ ي ؾب س ج1998-10-05را سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

وٌك10381211 س د َ ج1999-02-17راس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ِام10601322 س اً ص ج2000-11-02را َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س10581622 س أ و ص ج2001-11-23را َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س محزة10611675 ص ج2001-08-28را َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

سي ظباح10621273 ص ج2000-11-29را َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

صمي10371048 ج1994-11-04رايض م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ج2001-04-03رايض مََىة10611633 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

م10381226 صا ه ب اإ ج1999-05-04راق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ني10561006 ب أ م ج1993-07-24راق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ة10601122 اًر ب م ج1998-01-09راق َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ب حمسن10581070 ج1995-11-08راق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سى10411203 ب ُ ج2001-03-06راق َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ء10531177 صا ُز مة اً اظ سي ف ج1999-07-18راك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

صمي10611401 ًل م ج1999-06-17راك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ن10551250 زازلٍ ؽ ؾ ج2000-02-02راف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

مة10411091 اظ ي ف ـ ج1998-07-06راف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ان10371129 مي ق اإ ج1997-01-16راف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

272/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًب10381086 ج1996-07-10رايق ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ى10571483 ج2000-06-28رايق سَم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سى10551260 ِب ُ ج2000-03-03راك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ى10531111 ب حض ج1998-04-08راه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

صمي10621294 ز م ج2001-05-27ران َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ًب10571422 ج2000-01-01رايك ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ٍك10371288 ج1999-01-24رايك هنَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

دسام10411129 ج1999-05-21رايم اب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ال10541059 ج1996-04-25رايم ام َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ج1994-07-04رايم سارة10301006 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ج1996-12-25رايم صـَب10461022 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ج1996-01-16رايم ًعَفة10371092 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج1999-06-14رايم ٌرسى10491248 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

اء10711237 س وف ِ ج2002-01-25رام َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

صمي10581280 ج1998-10-29رأ وف م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وفِق10561189 ج1998-12-26راوي ث َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ي10601351 صامه ج2001-04-08رابب الاب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مية10621165 ج1999-07-27رابح ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ج1996-02-10رابح حٌان10581085 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ف10201129 واظ ج2000-10-24رابح ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة10611553 ج2000-08-18رابح اندً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س10611454 ج1999-10-29رابح ُي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

س10531277 ج2001-06-16رابر أ مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

اين حس ياء10621043 ج1996-07-04رحب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ة10701329 سام ي أ  ج2002-03-01رحب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صوب سٌلح10581609 ج2001-08-10رب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

لاوي سَمة10711072 ج1997-10-21رب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

سجية10551286 وح ذ ج2000-07-04رب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ًب10371237 وح ًز ج1998-06-01رب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

وح هـمية10641350 ج2000-10-22رب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

سى10211040 َح ُ ج1999-07-16رب ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ء10591406 صا ُز مة اً اظ َؽ ف ج1998-11-24رب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

د10581248 ي مصا َـ ج1998-07-16رب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

َاكيج سىِية10701011 ج1993-12-19رب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ا حٌان10531278 ج2001-06-19رج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ا مسرية10541168 ج1998-11-20رج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

يف10331026 ـصو اء امل ج1998-01-28رج سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي10611012 اء كس مي ج1993-08-14رج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س10491198 اوي َل ج1998-08-24رج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ء10711116 صا ُز مة اً اظ ايئ ف ج1999-01-30رج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ب حس ياء10591469 ج1999-03-08رج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

س10711080 وان محَ ج1998-01-06رج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ني10621032 س ِف اي ج1995-11-05رج َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ايل هـمية10371364 ج2000-01-23رح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وح10571083 ايل ه ج1996-02-01رح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

وب10591455 الوي أ ً ج1999-02-16رح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

سجية10421122 ٌلن ذ ج2001-08-19رح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

سجية10371061 ٌلوي ذ ج1995-03-11رح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س10591669 عم س اً ٌلوي ؾب ج2000-04-22رح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10581188 ون َل ج1997-12-19رمح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ى10371478 ي سَم ج2001-11-10رمح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

س10641033 و امح ج1995-10-16رح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

صمي10421066 و م ج1999-01-21رح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ًب10461039 ويل ًز ج1998-02-02رح فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

امثن10561361 وي ؾ ج2000-12-30رح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ي10571292 سٌلؾَ ج1998-12-31ريح ا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ج2000-08-27ريح مِية10381324 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ًب10411173 ي ًز ِ ج2000-04-05رح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

مة10551279 اظ و ف ج2000-06-20رد َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ًب10411213 ي ًز مي ج2001-05-01رد َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

صمي10411212 ي م مي ج2001-05-01رد َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ص10301031 اج ج1996-08-14ردانين ُ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ٍك10491291 ج2000-02-18ردوف هنَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ارق10481042 س ظ ج1995-07-07ردً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سجية10561196 ف ذ ج1999-01-24ردً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

الم10531228 ي اح ج2000-06-14ردً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ل10591666 اد اوي ؿ ج2000-04-17رزك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

وٌك10591051 ج1994-08-10رزيق د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

فذاح10561011 س اً ج1994-01-22رزيق ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

سوى10611616 ج2001-01-17رزيق ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ص10421094 وث ج2000-02-05رزيق ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

اء10411218 ج2001-07-12رزيق وف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ج2000-01-12رزوق سىِية10501186 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ء10581281 صا ُز مة اً اظ ج1998-11-05رزوق ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن10591421 زل ن ق ج1998-12-29رزٍ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ويك حمسن10591373 ج1998-09-05رمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

صمي10591706 ويك م ج2000-07-20رمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ء10591872 صا ُز مة اً اظ س ف ج2001-11-10رس َ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

م10551252 صا ج2000-02-10رصاد اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ء10551379 صاي ج2002-03-06رصاد زه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ج1997-05-24رصادي ظباح10601092 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ص10601229 اج ج1999-08-17رصادي ُ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ٍك10571600 س هنَ ج2002-04-06رص َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سٌلء10491338 سي أ  ج2000-10-19رص َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ان10371250 سي امي ج1998-07-25رص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ز10591730 ـٍز س اً سي ؾب ج2000-09-27رص َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ن10141008 زل سي ق ج1994-01-30رص ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ج1993-08-07رصوق سَمية10531005 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ي10581553 سٌلؾَ س ا ج2000-12-10رص َ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سجية10461058 س ذ ج1999-08-20رص َ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ى10491131 س سَم ج1997-07-30رص َ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س10591849 س َل ج2001-08-20رص َ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

سي سىِية10501213 ج2000-10-18رص َ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ق10711044 صزا ساً سي ؾب ج1997-03-05رص َ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

سي مٌال10541236 ج1999-11-22رص َ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

َا سَمة10501247 ج2001-08-03رص َق ده ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ًب10561194 ج1999-01-10رص َق ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

زة10551162 ٍز ج1998-08-26رص َق ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًب10621078 ج1997-10-10رظان ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ج1995-10-12رضا حس ياء10371080 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ٍك10571286 ج1998-12-23رضا هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ج2002-02-13رضاوي حس ياء10421126 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

سًِة10561122 ج1998-01-30رضوان احل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

مية10211012 ج1996-03-11رضوان أ م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

مية10371191 ج1997-11-05رضوان أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

وب10641020 ج1995-06-06رضوان اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ج2000-10-30رضوان حفعة10711201 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

رية10611411 ج1999-07-27رضوان ُز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

س10591099 ج1995-10-20رضوان سـَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

صمي10601253 ج1999-11-11رضوان م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج2000-02-02رضوان مََىة10581453 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ج2000-04-05رضوان جهص10611513 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

سى10591620 ج2000-01-16رضوان ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ص10601156 اج ج1998-08-16رضواين ُ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

َا10591838 ج2001-06-20رىض ده َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ة10561394 ج2001-11-24رىض اندً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ص10551358 وث ج2001-09-22رضَان ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ًب10541058 ج1996-04-10رضَف ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

سجية10501075 ًل ذ اً ج1996-12-22رظ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

اد حبَبة10631384 ج2001-06-04رؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

س10501172 و َل ج1999-10-01رؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

اء10571033 ساوي وف ج1994-07-17رك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ء10411105 صا ُز مة اً اظ وي ف ج1998-10-26رق َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ء10631350 صا ُز مة اً اظ َب ف ج2000-11-08رق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

وهَة10501023 اس م ج1994-11-17رف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ة10491059 صمي اق ه ج1995-08-06رف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ي حفعة10601208 ل ج1999-05-19رف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ي ُياء10591482 ل ج1999-04-15رف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

مية10541266 ِؽ ام ج2000-05-17رف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

سة10571499 ِؽ سـَ ج2000-08-08رف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ىصمي10641094 س اً ِؽ ؾب ج1997-10-01رف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

احتة10581472 ِؽ ف ج2000-04-27رف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ِؽ ملَاء10141111 ج1998-11-21رف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ني10591768 ِؽ حمس ج2000-12-07رف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ٍك10581339 ِؽ هنَ ج1999-04-20رف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ق10591679 صزا ساً ي ؾب ِـ ج2000-05-10رف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

دسام10711227 ِق اب ج2001-08-01رف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

سجية10411025 ِق ذ ج1995-09-24رف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ًب10581074 ِق ًز ج1995-12-09رف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِق سِام10501047 ج1996-01-12رف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

عام10371050 ِق ؾ ج1994-11-24رف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ام بسمة10611700 ج2001-12-26رك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

سجية10581238 ِق ذ ج1998-06-26رك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ِق ظفاء10591227 ج1997-07-07رك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ِق ًبىن10701328 ج2002-02-17رك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ى10501261 ي سَم مي ج2002-03-31رك ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ف10581079 َعَ ساٌ ج1996-01-20راكيب ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سالم10531289 صاك ا ج2001-10-14ره َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ة10551265 ورً صاك ز ج2000-03-22ره َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ىمي10541188 ساحل صاك ؾب ج1999-03-05ره َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

صاك مـاد10581564 ج2001-01-19ره َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ني10701323 س أ م صايك َل ج2002-01-11ره ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ة10411138 سام وب ا ج1999-08-16ره َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ص10611530 وث ة ه وب ج2000-05-27ره َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ان10601319 مي ويب اإ ج2000-10-27ره َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سجية10141075 َيب ذ ج1998-01-24ره ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

َم ًعَفة10371399 ج2000-07-06ره سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سٌلء10381027 اش ا ج1994-08-15رم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

اين ص اميء10211077 ج2001-12-22رم ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

سي10561025 ِ اوي امل ج1995-01-23رم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

زي حىمية10571178 ج1997-09-15رم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ان10381179 مي يش اإ ج1998-07-20رم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

مية10501147 ضان ام ج1999-04-24رم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ًب10591170 ضان ًز ج1996-12-05رم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ة10501221 ور ضان ه ج2000-12-02رم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

يض حس ياء10141156 ج1999-12-26رم ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

وٌك10641234 س د ِ ج1999-06-28رم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ن10591336 زازلٍ س ؾ ِ ج1998-05-20رم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ان10381123 مي َف اإ ج1997-08-12ُر سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ي10501125 ََ ج1998-10-28رواد ذ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

مية10461114 ج2001-07-30روازن أ م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

سى10621172 ج1999-08-15روان ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ج1993-01-17رواتيب هبَجة10581004 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب10551316 ج2000-12-09روض ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ج2001-01-03رويض سـاد10711212 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

س10561148 ج1998-06-08رؤف َل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ج1999-08-25رويق ص اميء10591550 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ج2001-07-29رويك ُجار10571569 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

مة10601269 اظ ان ف ج2000-01-07روم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صمي10571078 اين م ج1995-11-17روم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ن10611347 ن امي ج1999-01-20روٍ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ًب10551064 ج1996-02-12راييح ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

سة10381239 ج1999-06-20راييح سـَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ج1996-02-05رايض جهيان10601053 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ًب10531028 ج1995-08-15رايض ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ج1997-08-14رايض سارة10561095 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ائضة10141222 ج2001-10-28رايض ؿ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ص10551010 ج1993-07-23رايض مع َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

سى10371366 ج2000-02-09رايض ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ىبرية10531058 ج1996-05-24راييض اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ى10641306 ج2000-04-26راييض سَم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ج2000-12-06راين حىمية10491352 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ج1997-06-01راين سِام10591216 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

س10581478 ج2000-05-03رايين َل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان محزة10571369 ج1999-08-14رحي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ان سىِية10591632 ج2000-02-04رحي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ق10571075 صزا س اً ان ؾب ج1995-10-21رحي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

صمي10641368 ان م ج2001-02-08رحي َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

مية10541297 اين أ م ج2000-10-15رحي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ت10371365 اين ااي ج2000-02-07رحي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ة10631078 وه ي م ج1997-03-26رحي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

صي حفعة10631053 ج1996-08-26ٍر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

سٌلء10631019 زيق أ  ج1994-10-18ٍر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ًب10591789 يش ًز ج2001-01-20ٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ٍك10371260 ق هنَ ج1998-09-02ًر سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ىويل ؾبري10571520 ج2000-10-24ٍر َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ا ص اميء10421063 ج1998-11-02رمي َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ًب10611547 اوي ًز ج2000-07-23رمي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

اة10581569 اوي جن ج2001-01-29رمي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ء10561241 صا ُز مة اً اظ وايق ف ج1999-08-12ًر َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ان10381100 َف امي ج1997-01-06رئ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ج2001-01-20زادين ًَىل10141195 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سة10541247 ج2000-01-01زادي سـَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

س10551267 َ ج2000-03-30زارف ًو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ني10591019 سًو اج ج1993-08-11زاروين م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ج1999-11-28زازويل ظفاء10421088 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

سة10531030 ج1995-08-23زازويل جم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

صمي10561351 ج2000-11-28زازي م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

و بثٌُة10611409 ج1999-07-23زاؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ج1997-01-26زايك حس ياء10571134 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سي حسن10571419 ج1999-12-31زاُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ن10611198 صوا ايج م ص احل ج1997-11-02زاُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

م10631128 صا ه سي اإ َ ج1998-03-31زاُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ري سِام10611302 ج1998-10-02زاُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ٍك10571561 ري هنَ ج2001-04-26زاُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج1999-08-20زاود حسن10571372 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ًب10381282 ج1999-12-09زاوط ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ج1999-04-01زاوي محزة10591476 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

َاس10611388 س اً ج1999-05-08زاً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مية10621290 س أ م ج2001-04-15زائ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

سي نزنة10601131 ج1998-04-15زاً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

صمي10141150 ص م ج1999-11-01زاٍ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ص جهص10411176 ج2000-05-10زاٍ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

يـم10371128 س امل ج1997-01-01زابر ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صمي10371252 ج1998-08-01زابط م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ا10501010 ُب هم ج1993-12-28زب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

سة سىِية10701140 َ ج1998-09-07زب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى10611708 ريي سَم ج2002-03-03زب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ني10601232 س ج1999-08-27زداح اي َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ظفِة10481261 ج1999-09-11زداوي ا َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ج2002-02-11زدري حفعة10381413 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

صة10701206 ج1999-12-16زدود ُز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س10371416 ىة َل ج2000-09-21زدٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

س10381035 وو ج1994-11-18زراري ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ن10591886 زل ي ق ج2001-12-30زراظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي ًبىن10541166 ج1998-11-16زراؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

لاين10461010 س اً سي ؾب ج1994-10-15زراً فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ني10701276 س سي اي ج2001-02-18زراً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سٌلء10211049 ج1999-12-22زرابن أ  ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ى10621283 ععف َة امل ج2001-02-19زرب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ِية10551097 َة أ م ج1997-07-17زرب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ٍك10541052 ج1995-12-03زردوين هنَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

س10541043 ج1995-08-23زرزون ُي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ص10571162 اج ي ُ ج1997-07-20زرؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ون ص اميء10571428 ج2000-01-13زرك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ويح ظفاء10371170 ج1997-08-02زره سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

صمي10611268 ق م ج1998-07-14زرم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مية10371334 ج1999-08-19زروال ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

س10611078 ج1995-10-31زروال محَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ج2001-01-18زروال س ياء10551328 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ج1997-11-19زروال ص اميء10561111 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ج1998-12-14زروال ظفِة10581299 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء10491087 صا ُز مة اً اظ ج1996-07-09زروال ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ني10601264 س ام ج1999-12-29زروال َل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صمي10491315 ج2000-07-03زروال م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وىس10591301 ج1998-01-31زروال م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ٍك10591734 َ ُو ج2000-10-02زروال ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

مة10631213 اظ ج1999-05-15زرواين ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ء10541040 صا ُز مة اً اظ ج1995-07-04زروق ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

صمي10461025 ج1997-03-07زروق م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ج1997-12-01زرويق حس ياء10701108 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج2001-06-20زرويق ؾباس10631386 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

س10601098 ج1997-06-15زرايض امح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

مية10141093 ج1998-07-07زرايم ام ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

زة10551152 ٍز صة ؾ ج1998-07-26زرٍ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ًب10501217 زر ًز ج2000-11-20زرٍ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

َمية10381149 ؽ ح ج1998-01-03زرً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ِية10561299 ـا ام ج2000-04-27زرً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ًك ص اميء10371436 ج2001-01-19زرٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ان10381089 ول رهي ج1996-09-13زرً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س10591259 بول َل ج1997-10-21زؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ِام10571458 زاع اً ج2000-04-14زؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ىي10481021 فصان حي ج1994-08-17زؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ىور ص اميء10581541 ج2000-10-25زؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي حِاة10631097 ج1997-09-20زمع َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ين حس ياء10701106 ج1997-11-13زؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة10461004 ور وم ه ج1993-11-01زؾ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ري ًَىل10481342 ج2000-11-21زؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

مي سفِان10381087 ج1996-08-04زؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

مي وظال10381275 ج1999-11-16زؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

اد10421026 ي هج مي ج1996-06-06زؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ج2001-06-29زمغ سِام10481369 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ج1998-12-26زاكر حفعة10411113 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ة10611161 ادً ج1997-05-11زاكر ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10381417 ج2002-03-25زاكر فِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ص10591560 وح ج1999-09-22زاكر ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ء10381068 صا ُز مة اً اظ ج1996-02-09زاكري ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ًب10641074 ي ًز ج1997-02-20زاكق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

مية10141215 خاوي ام ج2001-07-05زن ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ًب10591826 صاري ًز ج2001-05-06زه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

صمي10591613 صاري م ج2000-01-04زه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

مية10381283 صاوي أ م ج1999-12-13زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

زل10141089 ا صاوي ذ ج1998-05-02زه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ص10481018 اج صاوي ُ ج1994-06-20زه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

صي أ رشف10571014 ج1993-08-28زه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س10711052 َ ساذل صايء ؾب ج1997-05-30زه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

سى10591171 صايء ُ ج1996-12-07زه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ًب10611208 زاوي ًز ج1997-12-13زن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ج1997-08-01زالكط س ياء10411062 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ء10621285 صا ج2001-03-01زالكم ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

صمي10591824 ن م ج2001-05-01زيك ازلٍ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

س10581119 ج1997-01-01زيك سـَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج1997-08-20زيك س ياء10491138 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ء10491047 صا ُز مة اً اظ ج1995-03-20زيك ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س10571352 ج1999-06-30زيك َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ان10491193 مي ريي اإ ج1998-07-21زن َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ج1996-10-08زلل سارة10611122 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

س10301021 بان أ و ج1995-09-03ًز ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

ة10601017 سام ي أ  ف ج1993-11-02ًز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سي10611623 ِ صان امل ج2001-02-06زم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

مي10561012 صاُ صاين اب ج1994-03-12زم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

َمية10641138 صاوي ح ج1998-05-12زم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ف10631301 وس صاوي ً ج2000-05-03زم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

وسف10371256 ين ً ج1998-08-18زانس  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

هل10591015 س الا ص ؾب ج1993-06-24ُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ييب10591335 س اً ص ؾب ج1998-05-15ُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ًل10591383 ص ؿ ج1998-09-30ُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ص ًَىل10611600 ج2000-12-08ُز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ة10561140 ُز ص ى ج1998-03-25ُز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

س10571055 صان أ مح ج1995-03-26ُز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

صان مبارك10621064 ج1997-06-16ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ِية10371400 صاوي أ م ج2000-07-08ُز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

صاوي سارة10571047 ج1995-01-01ُز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ص10371176 وث ور ه ج1997-09-04ُز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة10571392 ُز وري ى ج1999-10-19ُز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مي10381047 صاُ ب ري اإ ج1995-05-24ُز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سٌلء10561008 ري ا ج1993-09-04ُز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

سجية10631365 ري ذ ج2001-01-01ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ائضة10551274 ري ؿ ج2000-05-26ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ري ؾخَلة10381139 ج1997-10-29ُز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي10201147 ري م ج2001-08-08ُز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اة10301097 ري جن ج2000-03-04ُز ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

سٌلء10591861 ريي ا ج2001-10-01ُز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ريي حفعة10581264 ج1998-09-12ُز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س10641218 ريي َل ج1999-03-20ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ى10491250 مي مععف ج1999-06-23ُز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

اظية10551205 ج1999-07-09زواق ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

س10411064 ج1997-09-01زورزي َل َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

صمي10591664 ج2000-04-15زوريق م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ٍك10201044 ج1997-12-26زواكر هنَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سٌلء10701065 ار أ  ج1996-11-08زوُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صي حس ياء10581617 ج2001-10-30زوُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سجية10371139 صي ذ ج1997-03-06زوُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صي سـاد10581005 ج1993-03-02زوُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صي مسرية10711167 ج2000-01-10زوُ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ري سىِية10591810 ج2001-03-09زوُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ص10331056 وث ري ه ج2000-10-17زوُ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

دٌات ُجار10581332 ج1999-03-20زوً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سة10491031 ني رص َ خ ج1994-10-23زوً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سجية10201050 ن ذ ج1998-06-02زوٍ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

يا جهص10631209 ج1999-05-10زوً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ٍك10601191 ج1999-03-04زايت هنَ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ِام10601307 ً ج2000-08-10زاييت اإ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ج1999-11-28زايد محزة10621199 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ن10601190 ج1999-03-04زايط ورسٍ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ء10581107 صاي ج1996-09-25زاين زه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ء10491399 صا ُز مة اً اظ ج2001-12-25زاين ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ج1998-05-07زاين فذَحة10531115 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

خان برشى10581069 ج1995-11-01ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِام10481169 يت اً ج1998-02-21ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ن10581593 سان أ مي ج2001-05-05ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10581400 سان ًز ج1999-10-10ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ى10201084 سان سَم ج1999-08-20ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى10331048 سان سَم ج2000-01-02ًز سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ٍك10591879 سان سَِ ج2001-11-28ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

س10631314 سان َل ج2000-07-11ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

صمي10411080 سان م ج1998-03-06ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ص10561296 اج سان ُ ج2000-04-06ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

سان جهص10381171 ج1998-05-17ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ساين حس ياء10561105 ج1997-10-07ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ائضة10571304 ساين ؿ ج1999-01-12ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ص10591686 وث ساين ه ج2000-06-02ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ساوي مَِود10561152 ج1998-06-28ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

وٌك10411084 سوح د ج1998-05-20ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

سوح سعات ثالت ًَىل10591761 ج2000-11-18ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

صمي10591726 ص م ج2000-09-07ٍز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

صار ص اميء10421064 ج1998-12-07ٍز َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

م10371082 صا ن اه ٍز ج1995-11-04ٍز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مة10581263 اظ فوط ف ج1998-09-10ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سٌلء10561310 ن ا ج2000-06-02ٍز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ن حىمية10711231 ن ازلٍ ج2001-11-23ٍز َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ن ص اميء10371033 ن ازلٍ ج1994-05-02ٍز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10711062 ن م ن ازلٍ ج1997-08-25ٍز َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

اء10571138 ن وف ن ازلٍ ج1997-03-02ٍز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س10571089 ن ُي سٍ ـاب ن اً ج1996-03-11ٍز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ص10551366 وث ن ه ج2001-11-07ٍز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ٍك10571266 ياوي هنَ ج1998-10-24ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ن10591611 ًب ذريو ج2000-01-01ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ء10571003 صا ُز مة اً اظ يوف ف ج1993-01-15ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

يون محزة10571339 ج1999-05-06ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ص10541238 اج يون ُ ج1999-12-06ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ة10701002 ين اندً ج1993-02-20ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وري مسرية10591021 ج1993-09-09ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

سوى10561263 وري ف ج1999-11-11ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ان10581027 مي ق اإ ج1994-04-22ساب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي ُياء10481083 ج1996-09-17سامح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج1997-11-08سايخ محزة10211023 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

وب10531184 س أ ً ج1999-09-08ساؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

س10481082 س َل ج1996-09-13ساؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

س محزة10581319 ج1999-01-28ساؾَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج2000-08-14سافصي اس َة10611551 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ج2000-05-15سايق بالل10421101 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ٍك10621151 ج1999-03-22سايق هنَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

صمي10591333 ج1998-05-09ساكل م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ًك مََىة10551214 ج1999-08-24ساً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ج1997-02-06سامل ظباح10611141 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

امثن10611597 ج2000-12-05ساًمي ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

س10561210 س أ و ج1999-04-11ساوسو َل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ًب10461079 ي ًز ج2000-07-02ساُ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ء10411226 صا ُز مة اً اظ ي ف ج2001-10-16ساُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ء10551156 صا ُز مة اً اظ ج1998-08-08سايه ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ي10591589 ج1999-11-24ساوي وائ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

وٌك10551151 ين د يس حس  ج1998-07-22ساٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

رية10481357 ين ُز يس حس  ج2001-03-15ساٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ائضة10491371 ين ؿ يس حس  ج2001-03-15ساٌ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سوى10551086 ين ف يس حس  ج1997-01-18ساٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ى10371112 صو ين م يس حس  ج1996-08-04ساٌ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ف بثٌُة10481394 ج2002-01-20ساً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وصـَب10601143 ي ب ج1998-07-07س باؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ي سارة10551096 ج1997-07-01س باؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ن10301124 ي ورسٍ ج2001-04-12س باؾ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ائضة10641095 ج1997-10-01سبيت ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

صمي10601185 ي م ج1999-02-20س بح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

َا10711188 ًك ده ج2000-06-05س ب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ج1999-08-02س بري س ياء10541223 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

مية10541093 ي أ م ج1997-05-03سبِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ي حسام10561079 ج1997-01-31سبِ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

صمي10631011 ي م ج1994-01-29سبِ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ًل10701074 ج1997-01-06س خوري ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وٌك10461081 ج2000-07-16س خريي د فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ة10541251 ام اً ج2000-01-25جس َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى سىِية10701150 ج1998-11-25جس ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني10591529 س ج1999-07-14جسَب اي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

د10641381 وا س ج ج2001-04-20جسَ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

مية10201070 ج1999-02-15حسبان ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ٍك10571554 ج2001-03-05حسباين هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

َبة10551007 ج1993-04-13حسباين ُو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ج1995-12-06حسٌلوي سومِة10531042 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

سجية10631057 ج1996-10-18حسيون ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

س10581318 َ ساذل ج1999-01-20حسيون ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سى10381365 ج2001-02-27حسَبات ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ء10581278 صا ُز مة اً اظ ج1998-10-25حسَخة ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

رية10531004 ج1993-06-28حسمي ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

اوي حفِؼة10541351 ج2001-10-22خس َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

م10611701 صا ه ص اإ سٍ ج2002-01-01س َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ق حفعة10541032 ج1995-02-01زساج احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ن سِام10381253 ج1999-08-11زساج ازلٍ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

مة10481024 اظ ج1994-10-28زساج ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ء10711018 صا ُز مة اً اظ ج1995-07-22زسايخ ف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ان10581493 ان امي ج2000-06-11زسح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ة10561121 صمي ان ه ج1998-01-29زسح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

سجية10531077 اين ذ ج1997-02-28زسح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ق10611663 اً س اخل ج2001-08-03زسدوين ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ص10551198 وث ج1999-05-24زسزس ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ص10561211 اج وح ُ ج1999-04-16زسه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

سجية10541054 ج1995-12-12زسور ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ان10581578 صة امي ج2001-02-20زسٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ن10591513 ؽ ورسٍ ج1999-06-13زسً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

وب10301088 ج1999-08-11سعري أ ً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ى10301089 ج1999-08-11سعري سَم ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

وٌك10551023 ج1994-07-03سعًَل د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ص10561144 وث ج1998-04-22سعًَل ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

سُبة10641338 ج2000-08-27سـاد اح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

س10591436 وو ج1999-01-14سـاد ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

فذاح10551106 ساً ج1997-10-20سـادي ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ىي10531099 ج1997-11-30سـادي حي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ًب10541037 سان ًز ج1995-05-16سـ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

سان ظبرية10591153 ج1996-09-11سـ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ء10591294 صا ُز مة اً اظ سان ف ج1998-01-08سـ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سان ًعَفة10591228 ج1997-07-14سـ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

صمي10551269 سان م ج2000-05-08سـ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

سان مِية10621284 ج2001-02-28سـ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ائضة10501181 ساين ؿ ج1999-12-14سـ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ساين جنَة10711181 ج2000-04-20سـ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

سة10601303 سون سـَ ج2000-07-31سـ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10631346 وث سون ه ج2000-10-21سـ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

سون هـمية10571306 ج1999-01-13سـ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة10481180 صمي سي ه ج1998-06-15سـ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

وب10611273 ج1998-07-19سـََوي اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ج1997-04-20سـود سارة10611156 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ن10631222 ج1999-07-09سـود ظالح ازلٍ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

سوى10641208 ج1999-02-19سـود ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ٌلل10491150 ج1998-01-01سـود ن َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سجية10641026 ج1995-08-16سـودي ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

سوى10571160 ج1997-07-14سـوف ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

صمي10371215 ج1998-02-06سـَت م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سٌلء10621201 س أ  ج1999-12-11سـَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

س محزة10571365 ج1999-08-04سـَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

صمي10501076 س م ج1996-12-31سـَ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ل10561015 وا س ه ج1994-07-01سـَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

سٌلء10371207 سي أ  ج1998-01-06سـَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سي بسمة10201141 ج2001-05-09سـَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

الم10501250 ج2001-10-27سفٌخح أ ح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ج2000-03-22سفِان أ س َة10381305 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

هل10591597 سالإ ج1999-12-06سفِاين ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

س10491179 واح س اً ج1998-05-20سفري ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ص10591092 وث ج1995-09-01سفري ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

مة10581153 اظ ج1997-08-09سلام ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب10591608 ج1999-12-27سلصاط ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

زة10641282 ٍز ج1999-12-30سلصي ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

َمية10551224 ي ح ج1999-10-04سلوظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ى10211035 ي سَم ج1999-02-14سل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

م10611210 صا ه صي اإ ج1998-01-03ساكه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

وٌك10701274 نت د ج2001-02-02سى ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ج2000-10-18سىصايت س ياء10581536 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ص10601252 وث ج1999-11-07سىصايت ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

س10571380 ج1999-09-12سىىين َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

س10541107 ج1997-08-01سىوري محَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ى10601272 ج2000-01-12سىويم سَم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

وٌك10501034 ج1995-05-29سىريدة د ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ء10541229 صا ُز مة اً اظ ج1999-09-12سىِىصة ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ٍك10641232 ني هنَ ج1999-06-15سى َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ين10531209 زاي ج1999-12-26سىِية امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ج1994-12-19سىِية حمسن10611040 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ج1999-12-22سىِين وسام10601262 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سان10531023 ح ج1995-06-15سالب اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

وب10591025 ج1993-09-17سالك أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

صمي10571523 ج2000-10-25سالك م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ني10581240 س ج1998-06-28سالك اي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ج1996-02-22سالل ًَىل10541056 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

سوى10381233 ات ف ج1999-05-19سالم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ني10641114 ة ام ج1998-01-15سالم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ة رضا10491045 ج1995-02-01سالم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ة ظوفِا10591211 ج1997-05-04سالم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ة10531070 ًص ة م ج1996-10-14سالم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ة جهص10531283 ج2001-08-01سالم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

وصـَب10621317 ج2002-01-17ساليم ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ن10581549 زل ج2000-12-01ساليم ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص10561355 وث ج2000-12-10ساليم ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

283/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10581298 ج1998-12-13ساليم َل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اد10371062 ج1995-03-25ساليم هن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ني10591867 ج2001-10-17ساليم ايمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ى10481385 ي سَم ج2001-10-29سالمه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ص10611025 اج ج1994-05-27سَعاين ُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ج1997-03-01سَاكن سارة10491115 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

مة10501107 اظ ج1998-04-05سَاكوي ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

ي10581381 سٌلؾَ ج1999-08-30سٌَلت اإ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ج1997-08-15سٌَلت محزة10561096 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ج1999-05-06سٌَلت حٌان10591491 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

سة10711104 ج1998-08-16سٌَلن سـَ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ج2000-07-07سٌَلن س ياء10711190 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

َعَف10701233 س اٌ ج2000-05-17سٌَلن ؾب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي10571322 ج1999-03-14سٌَلن م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

اء10711207 ج2000-11-24سٌَلين رج َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ي سىِية10561353 ج2000-12-04سَم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ي سومِة10631297 ج2000-04-16سَم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ى10571098 ج1996-05-19سَواوي مععف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ج1997-05-26سََاين مسَة10591215 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ن10631380 ج2001-05-13سََب رضوا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

لَب حٌان10581266 ج1998-09-16سَمي اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سجية10571254 ج1998-09-20سَمي ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

د10411189 ودو ساً ج2000-11-06سَمي ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ج1998-01-12سَمي وظال10211025 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ني10701174 ج1999-03-23سَمي ايمس ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ِام10611410 ج1999-07-26سَاميين اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

وب10601081 ج1996-12-28سَاميين أ ً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سة10591312 ج1998-03-11سَاميين سـَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ج1999-07-16سَاميين سىِية10561235 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ج2000-12-31سَاميين سِام10581561 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1996-08-03سَاميين ص اميء10531062 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

س10331047 ج1999-12-05سَاميين َل سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وب10491285 ي أ ً ج2000-01-08سَمي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ي سَوى10491039 ج1994-12-21سَمي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ق10531067 ساحل ي ؾب ج1996-09-10سَمي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

ء10701005 صا ُز مة اً اظ ج1993-08-13سٌلح ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص10581404 وث ج1999-10-19سٌلح ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ج2000-06-27سٌليح ُبة10201117 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج2000-03-02سٌلدي ًبىن10541256 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ًب10621305 ة ًز ج2001-09-14سٌلظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

َا10591193 ج1997-02-04سٌلع ده َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

س10571374 ج1999-08-29سٌلن أ و َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

صمي10331033 ج1998-11-17سٌلوي م سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صاوي حس ياء10571384 ج1999-09-16مس َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

اء10611512 سار رج ج2000-04-02مس َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

واد س ياء10371358 ج2000-01-01مس سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سى10381372 ِ وراً واد ه ج2001-04-10مس سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ويك مبارك10381080 ج1996-05-10مس سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ء10411095 صا ُز مة اً اظ ون ف ج1998-08-21مس َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
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ج1999-07-21مسَايت سىِية10571358 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مية10701071 ج1997-01-01مسَح ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

فاف10611577 ج2000-10-18مسَح ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صمي10371418 ج2000-09-23مسَح م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ائضة10571360 ري ؿ ج1999-07-23مس َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ين10701278 ج2001-03-06مسرية ازلان ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صي10561251 ُو ج1999-09-27مسرية ج َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ال10591889 ج2002-01-15مسريي ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ق10711060 صزا ساً ج1997-08-19س يان ؾب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ي جهص10601148 ج1998-07-27سًب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ف10641113 وس ج1998-01-12س ية ً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ًب10491220 س ًز ج1998-12-19س ي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

س10581605 ج2001-07-19س هنوج سـ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ني10201090 ج1999-11-26س ين أ م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ج1999-05-01س ين حِاة10591489 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ء10561191 صا ُز مة اً اظ ج1999-01-01س يٌُات ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

ج1995-02-25سِام ص اميء10571054 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س10581420 ج1999-11-11سِام ُي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سجية10591510 ي ذ ج1999-06-05سِ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ص10411118 اج ي ُ ج1999-01-07سِ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

سة10711198 ج2000-10-10سِالوي سـَ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

فذاح10551069 ساً ج1996-06-13سًِل ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

مية10561068 ي أ م ج1996-11-18سِم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ة10531259 ج2000-12-15سَِب اندً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

وب10581257 ج1998-08-26سِريي أ ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ان10141025 مي ي اإ ج1995-04-21سَِ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ىصمي10631129 س اً ج1998-04-02سًَِل ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ص10611241 وث ج1998-05-06سِمي ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ة10141133 ُز ج1999-07-10سوامل ى ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ج2002-01-30سوايل ص اميء10381410 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ج1999-02-25سوام مسرية10491235 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ة10501036 صمي اج ه ج1995-07-22سوح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

سجية10561292 ني ذ ـَي ج2000-03-15سود اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ص10581255 وث ار ه ج1998-08-19سوؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ٍك10371454 اري هنَ ج2001-04-13سوف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

مة10411135 اظ ج1999-07-18سواكري ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ة10481292 وزً ج2000-02-02سويل ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ى10591648 سراس سَم ج2000-03-06سوم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

س10621228 ج2000-04-17سويم َل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

سة10501199 ج2000-06-12سوي سـَ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ص10501080 اج ن ُ ج1997-02-19سوٍ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

ِام10701227 ً لار اإ ج2000-04-18يس ام ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن10591403 زل ج1998-11-12س َايف ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ج1999-03-29س َايف وظال10711125 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

لين10581082 س اً ج1996-02-06سُبة ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ج1997-04-22سريوي ًبىن10591209 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ىض10491118 ج1997-04-16سُسوان ر َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ن أ س َة10581274 ج1998-10-22س َف ازلٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

رص محزة10571427 ي ج2000-01-12س َف اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10381401 صا ُز مة اً اظ ي ف ج2001-11-01س َف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ي حفعة10581349 ج1999-06-20س َل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ة10561322 ي اندً ج2000-07-28س َوظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ًب10551110 ج1997-11-22س َوي ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ان10611543 ج2000-07-12صاابن امي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة10571355 ج1999-07-09صايت اندً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مية10371471 ج2001-07-30صاديل ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ج2000-01-12صاديل حٌان10591617 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ج2000-04-07صادي ُبة10571456 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص10611349 اج ًل ُ ج1999-01-28صادً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ف أ رشف10531127 ج1998-07-25صاًر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

صمي10551216 ف م ج1999-08-28صاًر َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

امثن10541274 ص ؾ ج2000-06-25صاظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ء10551281 صا ُز مة اً اظ ص ف ج2000-06-25صاظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

س10421077 ص َل ج1999-07-10صاظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

صمي10581434 ص م ج1999-12-03صاؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

م10371496 صا ه و اإ ج2002-03-01صاؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

سر10381056 ص ب ج1995-09-22صاف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

صة10141107 ي ُز ج1998-10-28صافـ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ي سارة10141224 ج2001-12-12صافـ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

صمي10581590 ي م ج2001-04-10صافـ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

وي سارة10491122 ج1997-05-02صاف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

م10301008 صا ه ج1994-09-24صايف اإ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ن10491129 ج1997-07-16صايف ظالح ازلٍ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ة10581062 ور ج1995-09-30صايف ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ق10611140 صزا ساً ج1997-02-01صافِق ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سجية10371394 ص ذ ج2000-06-19صاك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

س10601024 َ ور ًو ج1994-07-15صاك َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سٌلء10591593 ص أ  ج1999-12-02صاه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ال10581366 ص ام ج1999-07-21صاه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

مية10611559 ص أ م ج2000-09-07صاه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س10631359 ص َل ج2000-12-10صاه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

صمي10411232 ص م ج2001-12-04صاه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ص مـخق10631059 ج1996-10-30صاه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

سر10701223 صو ب ج2000-03-29صاه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سوى10491310 صي ف ج2000-05-29صاه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ن10411111 ري ظالح ازلٍ ج1998-12-12صان َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

صمي10701166 ري م ج1999-02-06صان ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وسف10551324 ري ً ج2001-01-08صان َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

سجية10301047 ي ذ ج1997-10-08صاخم ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ص برشى10591572 ج1999-10-12صاُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ني سىِية10501168 ج1999-09-18صاُ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ًب10591485 ج1999-04-24صاوي ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ج1998-06-16ص باب حٌان10621111 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

سجية10381254 ج1999-08-17ص باب ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ائضة10551093 ج1997-05-06ص بايب ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ة10711037 ور ج1996-10-19ص بايب ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

س10481262 عم س اً ج1999-09-13ص باين ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ص10591414 وث ج1998-12-11ص بة ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى10591692 ج2000-06-12صرباوي سَم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ج1999-04-05صبضوب ًَىل10481231 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مية10621256 ًك ام ج2000-09-09ص ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ري10501110 ج1998-05-16ص بالوي ُز ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

سوس10581100 ل ساً ج1996-08-23ص بوخ ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سي10551378 ِ ج2002-03-01ص يب امل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

اء10461090 ج2000-08-30ص يب رج فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ج2001-01-19ص يب سِام10551329 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ِية10371132 ج1997-01-27ص خوان أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ص10591860 وث ج2001-09-28ص خوان ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

س10591035 ج1993-12-11ص خوان ُي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ء10531214 صا ُز مة اً اظ ج2000-01-29ص خواين ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

زل10381221 ا ج1999-04-18ص خوي ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ب10201096 ج2000-01-07ص خوي راب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان10381051 ار امي ج1995-07-25دس سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن سِام10561168 سٍ اؿ ج1998-09-14دس َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ي10561219 سٌلؾَ ص اإ ج1999-05-16دس َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

صمي10611626 ج2001-03-13دسصان م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج1997-11-25دسصي حس ياء10631108 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ج2001-10-18دسَؽ ُياء10581615 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ان10591750 واط امي ج2000-11-05ذس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

صمي10491398 ور م ج2001-12-21ذس َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ف10611415 َعَ ساٌ ي ؾب ج1999-08-03ذسمي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ج2000-10-11رسٌلن نزنة10551307 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ساد حس ياء10541141 ج1998-04-22ص َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

سًـة10381355 ساين ب ج2000-12-24ص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

س10611507 ساين سـ ج2000-03-27ص َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ء10701309 صا ُز مة اً اظ ساين ف ج2001-09-26ص ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة10381266 ُز سلوي ى ج1999-10-12ص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ة10371464 س رؤً سً ج2001-05-29ص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ة10371343 ُز س ى سً ج1999-10-06ص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ًب10611334 ي ًز سً ج1998-12-28ص َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ج1998-01-07رشاج ص اميء10591293 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

ان10481161 ج1998-01-05رشاح امي َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ًب10411149 ج1999-09-30رشاد زب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ني10601054 ج1996-02-12رشادي أ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

س10541204 ج1999-04-22رشادي َل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ِية10611291 ج1998-09-02رشارة أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

س10611343 ج1999-01-13رشايف َل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ة سفِان10611212 ج1998-01-06رشاك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

اء10571346 ج1999-06-01رشايق رج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

خار10581020 ة اخمل ج1994-01-06رشاهم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10641289 سـ ون أ  ج2000-01-29رشح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سى10481186 ون ُ ج1998-08-08رشح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

صمي10631363 ج2000-12-26رشداوي م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

سى10571446 ج2000-03-10رشدي ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ي س ياء10491037 ج1994-12-15رشؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي ملَاء10411171 ج2000-03-28رشؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

صمي10581370 ي م ج1999-07-24رشؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10571354 ج1999-07-04رشف َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

صمي10591113 ج1996-01-23رشف م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

زة10481211 ٍز ج1999-01-09رشيف ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صمي10551025 ج1994-08-08رشيق م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ج2000-06-14رشوايق سفِان10381312 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ة10611447 صمي ج1999-10-19رشوق ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ني10701257 ي أ م ضم ج2000-10-21رشٌ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

يش سوهَية10571315 ج1999-02-24رشٌ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ف أ رشف10611548 ج2000-07-28رشً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سى10481091 صهَيب ُ ف اً ج1996-11-14رشً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ف سِام10571105 ج1996-07-09رشً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سٌلء10491309 ي أ  ف ج2000-05-28رشً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ف10611464 وس ي ً ف ج1999-12-08رشً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سجية10481119 ج1997-04-09صعاح ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ج1998-02-20صعصب ص اميء10481168 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ة10201005 ج1993-10-13صعَوي اندً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ج2001-10-07صـايل س ياء10621308 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ص10641364 وث ج2001-01-15صـايل ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ضَة10141092 يب را ج1998-06-08صـاً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ج1993-12-18صـبان بسمة10601018 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

س10611059 ج1995-07-01صـباين محَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ج1998-12-31صـصاين س ياء10481209 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مي10571364 صاُ ج1999-07-29صـضوع اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ة10581046 ور ج1995-01-30صـعَط ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ِام10641399 ً ج2001-10-20صـيون اإ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ان10641131 مي ج1998-03-16صـيون اإ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ج2000-07-24صـيون حسام10371407 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ج2000-10-18صـيون مسرية10631344 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ج1999-11-23صـيون حمسن10621196 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ج1998-06-22صـوب صفِق10581235 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ج1996-03-03صـويب أ س َة10371100 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ء10491161 صاي ج1998-02-12صـورة زه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

س10481003 ج1993-03-01صـورة َل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

َعَف10621082 س اٌ ج1997-10-29صـري ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ة10481332 صمي ج2000-10-03صـريو ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ء10611607 صا ُز مة اً اظ ج2000-12-26صفـاوي ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ي حس ياء10541202 ج1999-04-12صفل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ج1999-01-18صفوق جهص10301074 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ة10591405 ج1998-11-17صفوق ورد َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

م ظفاء10371493 ج2002-02-08صفِفِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

س10381411 م ُي ج2002-02-08صفِفِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ج1995-07-08صفِق حس ياء10591083 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

َمية10631318 ج2000-07-26صفِق ح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ج1998-04-27صفِق محزة10571221 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ًب10141057 ج1997-07-10صفِق ًز ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ًب10621243 ج2000-07-26صفِق ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ج1998-02-13صفِق سَوى10371216 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج1998-11-10صفِق ص اميء10561173 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

صحمي10631156 س اً ج1998-09-04صفِق ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ٌلد10561074 ج1997-01-01صفِق ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ج1997-09-05صفِق فذَحة10621074 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ة10711217 اًر ج2001-02-10صفِق م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

صمي10381357 ج2001-01-12صفِق م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

مية10701147 ي أ وم ج1998-10-07صفِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سة10581095 ي سـَ ج1996-07-07صفِ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب10581223 ج1998-05-12صلايق ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ج1998-04-25صلصان حٌان10611237 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

صمي10631354 ج2000-11-25صلصاوي م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

الم10561036 ج1995-07-03صلصون اح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

سجية10531093 ج1997-09-03صلصون ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ج2000-01-10صلصون سِام10381290 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ج1999-04-21صلصون جهص10411126 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

َبة10541157 ج1998-09-02صلصون ُو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ى10701289 ج2001-05-10صلصوين سَم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صمي10201104 ج2000-03-11صلَول م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

د10551018 ج1994-01-11صلور مصا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ان10531222 ج2000-04-22صلوري امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ق10561393 صزا ساً ج2001-11-20صلِق ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ص10381142 اج ج1997-11-18صاكر ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

مة10591207 اظ ج1997-04-18صىة ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ني10701250 يس أ م ج2000-09-13صىص هللا الإدٌر ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ِام10501008 ج1993-11-24صىص اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

سى10581191 ج1997-12-21صىصان ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مية10371230 ج1998-04-28صىصاوي أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج1998-02-09صىصاوي ص اميء10381151 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ان10591874 ج2001-11-22صىصي امي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ان10381276 ج1999-11-18صىصي هج سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

س10561131 ج1998-02-23صىصي رص َ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

رية10581361 ج1999-07-14صىصي ُز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ج2001-03-31صىصي س ياء10591815 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ص10531013 وث ج1994-01-18صىصي ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

س10581471 ج2000-04-25صىصي َل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سي10581325 ِ ة امل الكه ج1999-02-06ص َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ِام10551302 ً الكوي اإ ج2000-09-09ص َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ٌلد10331059 ج2001-01-02صىٌاط ؾ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية10591186 ج1997-01-12صىور ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ص10701286 وث ج2001-04-22صىور ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

فاف10561007 ج1993-08-08صىوك ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

س10371432 ج2001-01-02صىِب َل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صة10601354 ج2001-04-29صىري ُز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صة10581328 ج1999-02-25صىري ُز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

زة10631337 ٍز ج2000-09-26صىري ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

مة10611086 اظ ج1996-01-23صىري ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

سى10371279 ج1998-11-28صىري ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سجية10611166 ج1997-06-01صىريي ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

َبة10591795 ج2001-02-01صىريي ُو َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

صمي10201076 ج1999-05-19صالوان م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س10711001 ج1993-06-03صَخوت َل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج2000-07-08صَواش برشى10561316 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ان10371392 ج2000-06-13صٌلرخ امي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ج2001-02-06صٌلرخ برشى10611622 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

صمي10641105 ج1997-11-19صٌلع م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ج2000-08-29صٌلم سىِية10541292 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ن ًبىن10481200 سٍ س ج1998-10-28مش َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

َا10481110 ضام راه ج1997-01-26مش َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ة10591859 ضوم اً ج2001-09-28مش َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

وىس10591176 ي م وظ ج1996-12-27مش َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ون س ياء10591800 ج2001-02-20مش َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ي سـاد10571531 ج2000-12-01مش َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ي مـاد10211008 ج1995-09-09مشَع ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج2001-11-13ص ية حِاة10581620 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ِية10551263 ج2000-03-21صًذوف ام َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

سى10591339 ج1998-05-26صًذوف ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

سٌلء10491025 ج1994-07-01ص يفص أ  َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سي10491075 ِ ج1996-02-07ص ياكف امل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ني10611006 س ج1993-03-09ص يوف احل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

َة10381136 ج1997-10-03ص يوف زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ف10581228 وس ج1998-06-12ص يوف ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية10531091 ج1997-08-25صِاب ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ج2000-11-12صِاب ظفاء10531254 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ة10581456 ور ج2000-02-10صِاب ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ج2000-03-28صِبون اس َة10571452 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سجية10591651 ج2000-03-19صِبون ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ًب10601187 ج1999-02-26صِبون ًز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ن10631230 ز ازلٍ ج1999-09-01صِبون ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ىن10711211 ج2000-12-20صِبون م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ام10481193 ج1998-09-17صِبون وئ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ني10591020 ج1993-08-12صِبون ايمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ان10601328 مي ج2000-11-18صِيب اإ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

امثن10611508 ج2000-03-28صِيب ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س10381113 عم س اً ج1997-06-03صِصاين ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مية10381228 ج1999-05-11صِصابن أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ج1997-06-15صِوب هبَجة10631083 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ص10371453 وث ىي ه ج2001-04-10صِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ة10641317 ج2000-06-05صَِب اندً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ِام10611580 س اً ج2000-10-23صَِ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س محزة10541293 ج2000-09-01صَِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

س10611557 س محَ ج2000-09-04صَِ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س ص اميء10201103 ج2000-03-10صَِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ل10641245 اد س ؿ ج1999-08-15صَِ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ص10381363 وث س ه ج2001-02-19صَِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

صمي10601330 س م ج2000-11-27صَِ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ىن10491012 س م ج1993-12-02صَِ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10591218 س اندً ج1997-06-13صَِ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

وسف10581276 س ً ج1998-10-23صَِ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ي ص اميء10701158 ج1999-01-17صوابؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ء10461065 صاي ج1999-11-24صويب زه فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1997-09-01صوراق س ياء10591245 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ج1999-12-02صوراق س ياء10581433 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ص10571141 اج ج1997-03-24صوق ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ة10541312 سام ج2000-12-27صويق ا َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

مية10381090 ج1996-09-20صويق ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

مية10551317 ج2000-12-10صويق أ م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

سجية10591481 ج1999-04-13صويق ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ء10411090 صاي ج1998-06-20صويق زه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

امثن10581269 ج1998-10-08صويق ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء10571103 صا ُز مة اً اظ ج1996-06-30صويق ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ص10641176 وث ج1998-10-30صويق ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ة10551002 صمي ج1992-12-23صويق م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ٍك10421100 ج2000-05-04صويق هنَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ج1994-10-14صوكريي سفِان10561022 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ة10531043 صو ج1995-12-18صوين م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

امثن10641053 بة ؾ ج1996-08-10صًو َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

يش مٌال10201040 ج1997-09-20صٌو ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ا حىمية10551178 ج1998-11-22صومي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ص10601189 وث ا ه ج1999-03-03صومي َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ء10371053 صا ُز مة اً اظ ج1995-01-02ص َاد ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10641192 صا ج1999-01-01صُبوب ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ى10531087 ى ج1997-06-23صُيب هن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

س10211017 ج1997-01-26صُيب ُي ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

َمية10501189 ج2000-03-09ص َخ ح ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ان10591076 مي سري اإ ج1995-05-27ص َ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

سٌلء10591585 ج1999-11-15صُضاوين أ  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

وب10591582 ي أ ً ج1999-11-05ص َضم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج2001-03-02ص َىص ظفِة10481356 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

بوحساين10501236 ج2001-03-31ص اميء اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

د10141200 زا ج2001-03-14ص اميء هب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ز10701139 زو ج1998-08-31ص اميء ص اميء م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ر10571430 ج2000-01-20ص اميء مرسا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

دسام10561107 ي اب ج1997-11-06ص هي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

وصـَب10631200 ج1999-03-01ص َوب ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ج1995-06-12ص َوخ وس مية10591078 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

سي10201053 ِ ص امل ج1998-07-27ظاب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ان10371390 ص امي ج2000-06-05ظاب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ص برشى10581088 ج1996-03-24ظاب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص حسن10611041 ج1995-01-03ظاب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ص حٌان10641376 ج2001-03-18ظاب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

وٌك10561042 ص د ج1995-09-20ظاب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ًب10571025 ص ًز ج1994-01-11ظاب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ًب10541173 ص ًز ج1999-01-01ظاب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ص سـاد10621059 ج1997-04-14ظاب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

سة10141019 ص سـَ ج1994-12-27ظاب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ائضة10571069 ص ؿ ج1995-08-12ظاب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ص10421008 وث ص ه ج1994-05-02ظاب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

د10581415 ص ودا ج1999-11-04ظاب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صي فذَحة10491311 ج2000-06-05ظاب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج2001-04-16ظادر حفعة10701285 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

م10381128 صا ه ج1997-09-04ظادق اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ـوين10571226 ج1998-06-06ظادق اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ِية10631210 ج1999-05-12ظادق ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

وصـَب10491278 ج1999-12-04ظادق ب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

وٌك10591118 ج1996-03-01ظادق د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

اء10571386 ج1999-10-02ظادق رج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ِلة10621176 ج1999-08-22ظادق رف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ًب10491219 ج1998-12-16ظادق ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج2000-08-15ظادق س ياء10581511 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

اء10581009 ج1993-09-26ظادق وف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني10571139 س ج1997-03-04ظادق اي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س10561267 وو ج1999-12-01ظادق ً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ان10601065 ق امي ج1996-07-17ظادً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س10621216 َ ق ًو ج2000-02-16ظادً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

س10491249 يب ُي ج1999-06-20ظاً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سي10571128 ِ ج1996-12-18ظاحل امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1999-07-10ظاحل ُضام10581360 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ي سىِية10541314 ج2001-01-10ظاحل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

وٌك10571522 ج2000-10-24ظاًَح د َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10421108 ي ذ ج2000-10-26ظاًَح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ٌلل10591332 ت ن ج1998-05-07ظام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ًساء10541026 س اخل ج1994-08-27ظامِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ج1995-07-23ظبا ص اميء10551048 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

دسام10531185 ج1999-09-08ظباح اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ج1999-10-23ظبايح حٌان10491268 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

اظية10581425 ج1999-11-16ظبايح ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سان10421086 ح ج1999-10-01ظبار اإ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ة10481116 ورش ج1997-04-03ظبار ب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ج1999-11-11ظبار حس ياء10491274 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

وٌك10481374 ج2001-08-05ظبار د َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ج1999-03-17ظبار ًبىن10481224 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1997-06-27ظبار ًَىل10611170 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ًب10711045 ي ًز ج1997-04-01ظبح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

امثن10641071 ي ؾ ج1997-02-04ظبح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ص10571188 ي مع ج1997-11-04ظبح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ص10461082 وث ي ه ج2000-07-19ظبح فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ن10531076 ورازلٍ ي ه ج1997-02-08ظبح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

صمي10541029 ج1994-11-16ظرباين م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

صمي10571087 ج1996-03-06ظربو م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ن10631025 زل يس ق ج1995-02-02ظربي الادٌر َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ة10531075 سً سـ ج1997-02-01ظربي اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

مية10591728 ج2000-09-19ظربي أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ج1999-12-21ظربي حفعة10631264 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ىمي10711222 ساحل ج2001-04-14ظربي ؾب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ة10561167 صمي ج1998-09-10ظبويح ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

اظية10591058 ج1994-10-08ظبوري ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

س10711056 ج1997-07-15ظبَح َل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ي10581477 سٌلؾَ ج2000-05-01ظبري ا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب10571500 ج2000-08-09ظبري اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ء10381298 صاي ج2000-02-15ظبري زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ى10461102 ج2000-12-29ظبريي سَم فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ج1994-01-01ظبريي ظفاء10701012 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب10551253 ي ًز ج2000-02-10حصَح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ي سىِية10531095 ج1997-10-25حصَح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

اء10531073 ج1997-01-21حصَلة وف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

مة10371442 اظ صي ف ج2001-02-13خص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

صمي10591017 صي م ج1993-07-25خص َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ال10201126 سري أ م ج2000-10-06ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ان10141017 مي اوي اإ سك ج1994-12-12ظ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

س10701128 سيق او ج1998-04-19ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سيق برشى10421011 ج1994-10-20ظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

سيق سـاد10381020 ج1994-01-28ظ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

اٌك10601033 سيق ُ ج1994-12-08ظ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ني10601169 س سيق اي ج1998-11-19ظ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سٌلء10381022 سوق ا ج1994-03-18ظ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سوق سامِة10631136 ج1998-05-04ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سوق سَوى10491244 ج1999-05-17ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س10201118 ق أ و سً ج2000-07-01ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية10421089 ق ذ سً ج1999-12-05ظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ء10491026 صا ُز مة اً اظ ق ف سً ج1994-08-02ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ق لكثوم10631284 سً ج2000-02-10ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ة10141014 ق اندً سً ج1994-07-20ظ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ة10641296 ق اندً سً ج2000-03-08ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

فُسة10621186 ق ه سً ج1999-10-18ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ًب10371409 ي ًز ل سً ج2000-08-20ظ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي10381325 ي م ل سً ج2000-08-29ظ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ر10631379 وا ج2001-05-06رصاخ ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ج1994-08-24رصاض حفعة10331006 سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ج2002-01-21رصف سومِة10581630 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ائضة10581538 ج2000-10-22رصايح ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ٍك10591090 ج1995-08-18رصحي فضَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ص10551182 وث ج1999-02-07رصحي ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

وٌك10581608 سي د ج2001-08-03رصً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س10381181 ج1998-07-25ظـعاع امح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ي مسرية10701317 ج2001-11-19ظفح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج1997-09-20ظفوان سىِية10591252 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

وٌك10581342 ج1999-05-23ظفوح د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ج1998-04-06ظفِح سىِية10541139 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ن10611027 زل ج1994-06-29ظفِح ق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ء10541121 صا ُز مة اً اظ ج1997-12-07ظفِح ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ى10581450 ج2000-01-26ظلٌغ حض َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ن ًَىل10141134 ج1999-07-14ظالح ازلٍ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ًب10411160 ج1999-12-28ظالح ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ء10571450 صا ُز مة اً اظ ج2000-03-18ظالح ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ج2001-04-09ظالص حس ياء10411208 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

اء10551091 ج1997-03-19ظَوح رج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ة10591665 ج2000-04-16ظََح اندً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

َعَف10371335 س اٌ ج1999-08-20ظٌلر ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

اء10641295 ص رج ج2000-02-28مص َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

سى10331042 صان ُ ج1999-08-23مص سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10381158 سام عام أ  ج1998-03-14مص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

عام مٌري10581131 ج1997-02-22مص َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مي10581302 صاُ عم اب ج1998-12-21مص َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ي ص اميء10591735 ج2000-10-06مصـ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ًب10411128 ج1999-05-20مصالن ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

سجية10591173 ود ذ ج1996-12-10مص َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

سٌلء10381341 ج2000-10-19ظيباري أ  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

ٍك10701254 ج2000-10-08ظيعال وس َ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ِام10611074 ج1995-10-14ظهنايج اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ج1998-06-27ظهنايج حىمية10621116 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ة10581053 ًص ج1995-05-21ظواب م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

فة10531158 صي رشً ج1999-01-22ظواب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ج1998-04-08ظوايب برشى10481174 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سي10561113 ِ ج1997-12-24ظواري امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ء10631345 صا ُز مة اً اظ ج2000-10-20ظويف ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

صة10561046 ُز ج1996-01-01ظَاح اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

صمي10701220 ج2000-03-15ظَادي م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص س ياء10381405 ج2001-12-28ضاُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ف سَوى10411092 ج1998-07-16ضاً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ء10371214 صا ُز مة اً اظ ج1998-02-05ضبًل ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ٍك10641239 ج1999-07-16رضضور مجَ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

اوي حٌان10371415 ج2000-09-13رضف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

س10641188 ف أ مح ج1998-12-25رضً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ي10621113 ف ام ج1998-06-23رضً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ى10601111 ج1997-11-15ضـوف سَم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ٍك10381356 ج2001-01-02ضـَف هنَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

اء10641078 ج1997-04-20ضٌلن رج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ص10641288 وث ج2000-01-16ضٌلن ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

اء10611589 ج2000-11-15مضري رج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ف10591234 وس ج1997-08-01مضريي ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ج1995-01-20ضين ًبية10421013 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

يري ًَىل10381154 ج1998-02-20ضًو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

د10591504 و ودا ج1999-05-30ضًو َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ان10591744 مي ج2000-10-26ضَة اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ن10591786 زل ج2001-01-13ضَة ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ن10581110 زل ج1996-10-05ضَف ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مية10611357 ايب أ م ج1999-02-09ظ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ًساء10411042 ارق اخل ج1996-08-09ظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ء10421117 صا ُز مة اً اظ ارق ف ج2001-06-20ظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

صمي10531235 ارق م ج2000-08-05ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ارق ُالل10631070 ج1997-02-20ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

يس س ياء10611505 ب الادٌر اً ج2000-03-23ظ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ب حس ياء10591509 اً ج1999-06-05ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ب نزنة10411237 اً ج2002-02-16ظ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ب ًبىن10581635 اً ج2002-02-05ظ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

اة10711225 ب جن اً ج2001-06-25ظ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
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زة10481208 ٍز يب ؾ اً ج1998-12-28ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مة10541222 اظ يب ف اً ج1999-08-02ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

سوى10561277 يب ف اً ج1999-12-26ظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ة10591524 يب اندً اً ج1999-07-03ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ؽ ص اميء10381038 اً ج1995-02-21ظ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سًِة10541161 ي احل اًـ ج1998-10-13ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

مية10571203 ي ام اًـ ج1998-01-21ظ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ي سـاد10581586 اًـ ج2001-03-16ظ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء10501026 صا ُز مة اً اظ اًَيب ف ج1995-01-17ظ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

وٌك10491325 ص د اُ ج2000-08-10ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ًب10491361 ص ًز اُ ج2001-01-01ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ل10591495 اد ص ؿ اُ ج1999-05-10ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ن10581244 زل ص ق اُ ج1998-07-09ظ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي10491322 ص م اُ ج2000-08-05ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ني10641102 س ص اي اُ ج1997-11-09ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ة10211057 صي اً اُ ج2000-03-17ظ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ان10611281 مي صي اإ اُ ج1998-08-04ظ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ة10561320 ني اندً اُريي ام ج2000-07-20ظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

اُريي سَمية10601273 ج2000-01-21ظ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سة10571377 ف رص َ اً ج1999-09-07ظ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ي ًبىن10541228 ج1999-09-10ظبعَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ا10571519 ور ي ه ج2000-10-21ظبَـ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صايج ظفاء10611232 ج1998-04-06ظ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

وٌك10701256 ت د صاه ج2000-10-20ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة10621006 اظ ة ف صف ج1994-02-01ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ون ًبىن10591604 صم ج1999-12-24ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ة10591038 ون اندً صم ج1994-02-09ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ان10591425 ق امي ًص ج1999-01-01ظ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

وب10481247 ضعاش أ ً ج1999-07-09ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سة10551310 فاي رص َ ج2000-10-26ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

سى10411112 ج1998-12-20ظاليب ُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

مية10491299 ج2000-03-27ظالل أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

اء10631113 َحة رج ج1998-01-01ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

َـة سـاد10631277 ج2000-01-12ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

َوت محزة10561187 ج1998-12-23ظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

س10201063 َوي أ و ج1998-11-25ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ََيب سَمية10481006 ج1993-05-02ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ائضة10541190 ََيب ؿ ج1999-03-10ظ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

دسام10201057 ٌلح اب ج1998-10-01ظ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية10571451 ج2000-03-18ظيان ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ق10531102 صزا س اً ج1997-12-20ظيان ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

س10581227 ني أ و ج1998-05-26ظيَع َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َ أ س َة10571507 ج2000-09-06ظ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

س10641008 ج1994-04-16ظِور رص َ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

زة10531100 ٍز ج1997-12-02ظِور ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

صمي10611118 ج1996-09-24ظِور م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ج1993-12-14ظِري حبَبة10301003 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ل10551294 وا ج2000-08-01ظِري ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ني10611244 س ج1998-05-16ظِري اي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً
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ًب10711223 وال ًز ج2001-05-27ظ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ويب ص اميء10601049 ج1995-12-30ظ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ويس برشى10571338 ج1999-04-30ظ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سة10581377 ويس رص َ ج1999-08-15ظ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ة10481329 ور وف ه ج2000-08-19ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

وٍصي ًبىن10641309 ج2000-05-04ظ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ي سِام10491363 ًو ج2001-01-18ظ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

صمي10561016 ي م ًو ج1994-07-09ظ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ني10711042 س َـات اي ًو ج1996-12-19ظ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

اء10371090 ج1996-01-02ظَا وف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10641098 سام ج1997-10-17ظَايب أ  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ج1996-09-19ظَب ظارة10561064 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ِية10561356 ج2000-12-13ظريي أ م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ِية10411056 ج1997-06-03ظَفور أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ني10381250 س ج1999-08-09ظَفور اي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ة10591327 ص رمح اف ج1998-04-30ػ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ص ص اميء10371283 اف ج1999-01-01ػ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ي10561190 سٌلؾَ ص ا اُ ج1998-12-27ػ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

وب10571465 فصهللا أ ً ج2000-04-30ػ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ء10501231 صا ُز مة اً اظ ج2001-02-11ػِص ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ج1998-11-17ػِص وس مية10581286 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اء10581063 س رج اب ج1995-10-07ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س سارة10211002 اب ج1993-02-28ؿ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س مسَة10411146 اب ج1999-09-19ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

س س ياء10331055 اب ج2000-09-29ؿ سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة10381238 اظ س ف اب ج1999-06-17ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صمي10641066 س ه اب ج1997-01-01ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

سة10611433 سي سـَ اب ج1999-09-10ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ص10571063 اج ص ُ اب ج1995-07-14ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

صمي10591273 ًل م اب ج1997-11-28ؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ان10381278 س امي ابَ ج1999-11-30ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

صمي10621203 س م ابَ ج1999-12-18ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

اب10411142 ق رح اث ج1999-09-04ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

احتة10371316 ق ف اث ج1999-06-11ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ق ملَاء10141228 اث ج2002-01-27ؿ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ء10571215 صا ُز مة اً اظ اد ف ج1998-04-09ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ائضة10581048 ادل ؿ ج1995-03-07ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية10571580 اديل أ م ج2001-10-21ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ي محزة10371075 ادً ج1995-08-10ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ي10381236 ب أ م ارزً ج1999-06-03ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ارف حس ياء10591677 ج2000-05-08ؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ارف حىمية10561227 ج1999-06-16ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

و ًَىل10531201 ارف ج1999-11-20ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

م10611628 صا ه ارم اإ ج2001-03-20ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ء10201038 صا ُز مة اً اظ ف ف اًر ج1997-09-10ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ان10541257 اصور امي ج2000-03-03ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

صمي10701224 اصور م ج2000-03-29ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سان10601353 ح اصري اإ ج2001-04-22ؿ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مية10591600 امص أ م ج1999-12-14ؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه
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ص حبَبة10621007 اظ ج1994-07-30ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ة10621194 ص اندً اظ ج1999-11-16ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

س10711034 ف امح اظ ج1996-09-14ؿ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ان10581013 م ف اإ اظ ج1993-10-20ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مية10531231 ف ام اظ ج2000-07-10ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ى10581253 ورش ف ب اظ ج1998-08-07ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي10531026 ف م اظ ج1995-07-20ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

س10701095 وو ف ً اظ ج1997-09-11ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10591392 ي ذ ف اظ ج1998-10-12ؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

سى10561328 ي ُ ف اظ ج2000-09-02ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

َا10711004 ي ده اظَف ج1994-07-08ؿ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

سجية10701179 ايف ذ ج1999-06-07ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن10621200 سان ايف ؿ ج1999-12-09ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ة10631138 ايف اندً ج1998-05-18ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

افريي ًَىل10491254 ج1999-07-10ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًب10571274 افُس ًز ج1998-11-19ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سي ًَىل10571269 اك ج1998-11-11ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ء10371081 صاي ي زه اكِ ج1995-10-31ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ٍك10571247 امل مجَ ج1998-08-23ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

َا10611445 امل ده ج1999-10-16ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سى10601320 امل ه ج2000-10-29ؿ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ور10561279 ي ُز امل ج2000-01-18ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ًب10611474 ص ًز ام ج2000-01-02ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

اء10611331 ص وف ام ج1998-12-19ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مة10491370 اظ امصي ف ج2001-03-12ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ص10461026 اج مي ُ اُ ج1997-04-09ؿ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

مي وظال10571538 اُ ج2000-12-29ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س10421037 اودي سـَ ج1997-07-29ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ة10541331  ً س أ ائ ج2001-05-30ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ًب10711047 اٌش ًز ج1997-04-26ؿ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ن10421029 زل ج1997-01-01ؾباب ق َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ن10621270 سر ازلٍ ج2000-11-15ؾباد ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

د10641352 ؤا ج2000-11-08ؾباد ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

س10381185 ج1998-08-17ؾبادة ُي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ص10551275 وث ج2000-05-29ؾبادي ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

سة10541027 ج1994-09-19ؾبار رص َ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ء10201088 صا ُز مة اً اظ ج1999-10-26ؾبار ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ج1999-04-28ؾبايس حس ياء10381223 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ج1999-09-02ؾبايس حس ياء10601234 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

صمي10591653 ج2000-03-22ؾبايس ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

سجية10571001 س ذ ج1993-01-01ؾباس َ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج2001-02-19ؾبال أ رشف10461107 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

مية10461094 ج2000-11-13ؾبال أ م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ياس10331051 ً ة اإ ج2000-06-13ؾباه سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ج1995-07-06ؾباوي مـاذ10551046 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

س حٌان10371268 ج1998-10-10ؾباً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ء10581272 صا ُز مة اً اظ سي ف ج1998-10-14ؾبائ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ن10611667 بار أ مي س اجل ج2001-08-08ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

مي10541250 بار ر س اجل ج2000-01-22ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه
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ن10631157 صوا ق م س احل ج1998-09-06ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

ن10501002 زل صزاق ق س اً ج1993-04-09ؾب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

وين10611203 صمح ز اً ـٍز س اً ج1997-12-07ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ـؼمي سىِية10641344 س اً ج2000-09-23ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ة10601335 ور يور ه س اً ج2000-12-21ؾب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ني10591255 س يور اي س اً ج1997-10-02ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ة10531233 صمي ِادي ه س اً ج2000-07-20ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ًب10501178 سي ًز واح س اً ج1999-11-28ؾب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

سالاهل وس مية10491010 ج1993-09-26ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10381026 صحمي م ساً ج1994-06-07ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

وب10601144 صزاق اً ساً ج1998-07-09ؾب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صزاق سِام10601231 ساً ج1999-08-27ؾب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

س بسمة10591863 صص َ ساً ج2001-10-05ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ن10701246 زل س ق عم ساً ج2000-08-08ؾب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سة10591893 لاري محَ ساً ج2002-01-27ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ص10581111 اج ىصمي ُ ساً ج1996-10-06ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي10461064 سهللا أ ورا ج1999-11-23ؾب فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

عرية10641243 يايج ه ساً ج1999-08-11ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ن10701315 س ورسٍ واح ساً ج2001-11-08ؾب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ٍك10631140 وايف هنَ ساً ج1998-06-12ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ان10501043 ساوي امي ج1995-12-12ؾب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

سجية10481282 سلوي ذ ج1999-12-14ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

سٍ سِام10531175 ج1999-07-12ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

سون مسرية10551192 ج1999-04-14ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

سوين مٌال10571296 ج1999-01-04ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

س10541280 ج2000-07-15ؿزبي َل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ج2000-01-10ؿبيس ًَىل10621208 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سى10141171 ج2000-04-15ؾبلادري ُ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

س10591483 ج1999-04-18ؾبَواس رص َ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

م10581594 صا ج2001-05-09ؾبويب اه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ان10571491 ج2000-07-11ؾبور امي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

وسف10201068 ج1999-02-09ؾبَا ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ني10141204 ـَوي ايمس س اً ج2001-05-05ؾبَ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

َمية10421031 س ح ج1997-01-08ؾبَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

س س ياء10561333 ج2000-10-15ؾبَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

س ظفاء10601383 ج2002-01-25ؾبَ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ني10711105 سة أ م ج1998-08-31ؾبَ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ة10411008 ََودً سي امل ج1993-10-12ؾبَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ن10531232 زل ج2000-07-14ؾبري ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ء10491081 صاي ج1996-05-25ؾبَوي زه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

وب10571506 ج2000-08-28ؾخاب اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ق10591057 ساحل ج1994-10-05ؾخيب ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ٍك10591625 ج2000-01-24ؾخويب هنَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

ٍك10571350 ج1999-06-22ؾخوي هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

امثن10711111 س ؾ ج1998-12-26ؾخَ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

ج1998-05-04ؾخَق حىمية10411083 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ج1998-11-22ؾخَق سىِية10611322 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ًب10561326 ي ًز ج2000-08-28ؾخَل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

ن10571057 امثن جربا ج1995-04-15ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً
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ِق10541192 امثن رف ج1999-03-11ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

امثن ص اميء10701194 ج1999-08-28ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

امثين سىِية10571218 ج1998-04-23ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ء10571204 صا ُز مة اً اظ ج1998-01-22جعـاج ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

وىل10541184 سامل ج1999-02-18جعالن ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

سٌلء10411151 ي أ  ج1999-10-17جع َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ي10141005 سان سَِ ج1993-09-10ؿ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ساين ص اميء10541111 ج1997-09-01ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

سجية10621093 سراوي ذ ج1998-02-02ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

سراوي سـاد10631269 ج2000-01-01ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ي10571118 سراو سي ؿ ِ س امل سراوي َل ج1996-09-02ؿ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

دسام10371229 سري اب ج1998-04-12ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ى10531032 سيس مععف ج1995-09-22ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ًب10531147 سلش ًز ج1998-11-21ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

َمية10601110 سلن ح ج1997-11-12ؿ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ى10411230 سلن سَم ج2001-11-19ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

عام10551238 سلن ؾ ج1999-12-07ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

سيل حٌان10621264 ج2000-10-18ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ًب10561133 سيل ًز ج1998-02-24ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ٍك10481312 سيل هنَ ج2000-05-15ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ان10581542 سانن امي ج2000-10-27ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ى10611668 سانن سَم ج2001-08-10ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ارق10411170 سانن ظ ج2000-03-22ؿ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ن10581218 زل سانن ق ج1998-04-24ؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني10371221 س سانن اي ج1998-03-05ؿ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

وسف10621021 سانن ً ج1995-05-22ؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ن10481085 زازلٍ سانين ؾ ج1996-09-24ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10201072 سود ًز ج1999-04-02ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِام10701094 سي اً ج1997-09-04ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سي سفِان10491023 ج1994-06-01ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص10561047 اج سي ُ ج1996-01-05ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ي10551212 سً سي ُ ج1999-08-07ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ة ٌرسى10701151 سً ج1998-12-05ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ف10591156 َعَ س اٌ وي ؾب سً ج1996-09-20ؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

وب10631323 صابش اً ج2000-08-07ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

صابن سِام10381084 ج1996-06-21ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ٍك10551116 وش مجَ صب ج1998-01-03ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

سجية10571477 صيب ذ ج2000-06-03ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

س10571534 صيب سـَ ج2000-12-17ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

صيب ص اميء10611290 ج1998-08-31ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

صيب ص اميء10571532 ج2000-12-09ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ز10631270 ـٍز س اً صش ؾب ج2000-01-02ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

صصاين ًعَفة10541336 ج2001-06-16ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ي10371049 سٌلؾَ ار ا صؿ ج1994-11-10ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ٌلل10211019 ا ن صف ج1997-03-06ؾ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ان برشى10571287 صف ج1998-12-24ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ًب10481371 ان ًز صف ج2001-07-11ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ان سىِية10461111 صف ج2001-06-01ؾ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ء10701143 صا ُز مة اً اظ اوي ف صف ج1998-09-16ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وب10481138 ة أ ً صف ج1997-09-06ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة جهص10461123 صف ج2002-03-16ؾ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 020صويقؾ

ائضة10641068 وي ؿ صف ج1997-01-06ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

سة10611084 صوب سـَ ج1996-01-02ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

د10631336 وا صوس ج ج2000-09-20ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

صحٌلن10711197 ساً صوف ؾب ج2000-10-03ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

بة بثٌُة10141203 ًص ج2001-04-10ؾ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

يب س ياء10591150 ًص ج1996-08-21ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ِان10611216 غ امس ًص ج1998-01-16ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ة10591345 سام ف أ  ًص ج1998-07-01ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ف سـاد10551179 ًص ج1998-12-14ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

لاين10571163 س اً ف ؾب ًص ج1997-07-21ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

صمي10571387 صمي م ج1999-10-05ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

م10551169 صا ه ز اإ ج1998-09-29ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ٌَة10631168 ن أ م ز ازلٍ ج1998-10-14ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

مية10701265 زاب أ م ج2000-12-14ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

َبة10411023 زام ُو ج1995-08-16ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

وز سِام10531216 زؾ ج2000-02-20ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ني10701213 زيم ايمس ج2000-01-09ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ٍك10531272 زوز هنَ ج2001-05-11ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ان10481126 زوزي امي ج1997-04-30ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

زوزي ُبة10711229 ج2001-10-15ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

زوي ص اميء10711082 ج1998-02-03ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

مية10381173 زي أ م ج1998-05-20ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ِية10541004 زي ام ج1993-08-14ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

زي س ياء10491296 ج2000-03-11ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

س10641044 ز امح ٍز ج1996-03-16ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ي10611313 سٌلؾَ ز ا ٍز ج1998-11-05ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مية10701145 ز أ وم ٍز ج1998-09-21ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ز محزة10531133 ٍز ج1998-08-30ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

سجية10491141 ز ذ ٍز ج1997-09-28ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سة10581025 ز سـَ ٍز ج1994-03-16ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ز ص اميء10551360 ٍز ج2001-09-25ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ز ظالح10631276 ٍز ج2000-01-12ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ص10631052 ز مع ٍز ج1996-08-15ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ص10621060 وث ز ه ٍز ج1997-04-20ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ًب10571017 زي ًز ٍز ج1993-09-18ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ص10371372 وث زي ه ٍز ج2000-02-21ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

دسام10491262 سال اب ج1999-10-13ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ًب10581127 سال ًز ج1997-02-06ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س10561100 سال َل ج1997-09-14ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ِية10371202 سايل ام ج1997-12-17ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ِية10371201 سايل أ م ج1997-12-17ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

اسن10631332 ساوي حم ج2000-09-11ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

وى10641172 ساوي جن ج1998-10-10ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

صمي10551346 ج2001-06-10ؾس خايم م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ال10591595 سـوس ام ج1999-12-03ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

َؽ10621174 سىصي رب ج1999-08-20ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

س10551049 سالن َل ج1995-08-09ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ز10561037 ٍز سَوج ؾ ج1995-07-13ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

فذاح10591130 ساً سول ؾب ج1996-06-08ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

مية10701030 سويل أ م ج1995-04-08ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ِة10601135 سويل رك ج1998-05-14ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ًب10581181 سويل ًز ج1997-11-26ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ف10531242 َعَ س اٌ سويل ؾب ج2000-09-24ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ٍك حس ياء10581139 ج1997-05-20ؾس َ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س10581475 ضاب امح ج2000-04-30ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان10641326 مي ضاب اإ ج2000-07-20ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ضاب حٌان10571396 ج1999-11-03ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

َمية10531273 ضار ح ج2001-05-15ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ضاق ًَىل10591862 ج2001-10-03ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

مية10501229 ضَوج ام ج2001-01-24ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

اء10601352 ضَويج رج ج2001-04-13ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ضوق حٌان10571501 ج2000-08-11ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سجية10551040 ضوق ذ ج1995-03-08ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

مية10301091 ضوي أ م ج1999-10-06ؾ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

سر10561117 يش ب ج1998-01-16ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ة10591794 سام ضري ا ج2001-01-30ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ِام10551157 ضري اً ج1998-08-12ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

سجية10711010 عام ذ ج1994-12-04ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

اب10371426 عام رح ج2000-11-16ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ف10381255 واظ عام ؾ ج1999-08-18ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

َا10591164 ي ده عم ج1996-10-30ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

س10371499 ي رص َ عم ج2002-06-18ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

اظية10551058 عَان ف ج1995-11-15ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

صمي10591299 ضوض م ج1998-01-25ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

عار ًبىن10581101 ج1996-08-27ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ن10581446 صوا عار م ج2000-01-20ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

س10601178 عار ُي ج1999-01-01ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س10591394 عاط رص َ ج1998-10-18ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

عاف مٌعف10501132 ج1999-02-01ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

سة10701190 اً عان ؿ ج1999-08-13ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وب10641286 عاوي أ ً ج2000-01-14ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

عصاوي سِام10501042 ج1995-11-20ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ص10571175 اج عواين ُ ج1997-09-03ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سٌلء10381072 عويش ا ج1996-03-12ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

سي10581075 ِ عوف امل ج1995-12-20ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سوى10711213 عوف ف ج2001-01-05ؾ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ًب10481227 ة ًز عوم ج1999-03-26ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سى10561116 ي ُ ع ج1998-01-06ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

اء10371145 ين وف عَة حس  ج1997-03-28ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مة10481360 اظ عَف ف ج2001-03-31ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

اة10201026 ي جن عَف ج1996-06-26ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اء10371148 فاري وف ج1997-04-11ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مية10571558 فاس أ م ج2001-04-15ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ٍك10551237 فاس هنَ ج1999-12-05ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

وب10541175 فان أ ً ج1999-01-08ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

هل10621309 سالا فان ؾب ج2001-10-17ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

فان مـاد10701126 ج1998-03-01ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

الم10551345 فِف أ ح ج2001-06-09ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ِام10581039 فِف اً ج1994-11-14ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ى10481299 فِف سَم ج2000-02-25ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مة10621061 اظ فِف ف ج1997-05-01ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ي محزة10571318 فِف ج1999-02-28ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ي سىِية10591820 فِف ج2001-04-11ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

صمي10371172 ي م فِف ج1997-08-08ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10641304 لا اان ج2000-04-18ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

لاب سىِية10371031 ج1994-03-27ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

لادي سَوى10501052 ج1996-03-21ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ٍك10571243 لبة هنَ ج1998-08-05ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مة10591254 اظ لًل ف ج1997-10-02ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

وى10541018 سة جن لِ ج1994-06-12ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

مة10561038 اظ ي ف لِ ج1995-07-16ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ي ًَىل10551353 لِ ج2001-08-10ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ن10571536 ي ورسٍ لِ ج2000-12-24ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

دسام10571578 اكصة اب ج2001-09-22ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

صة10631343 زوُ ة اً اكً ج2000-10-16ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

سي10611483 ِ ىصاش امل ج2000-01-28ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ىصوش سـاد10701082 ج1997-04-24ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن10411048 زل ىصوش ق ج1997-02-02ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

س10201077 ىصى ُي ج1999-05-25ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي10621130 ىويب م ج1998-11-15ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ىور س ياء10551085 ج1997-01-14ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ىوش سىِية10581389 ج1999-09-11ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ىري سىٌَة10591075 ج1995-03-21ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ج2000-05-12ؿالط سفِان10501195 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ج1997-02-07ؿالق سارة10371134 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

مية10591317 ج1998-03-28ؿاليل أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

سة10491324 ج2000-08-09ؿاليل رص َ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ى10701125 ج1998-02-14ؿاليل سَم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة10631016 وزً ج1994-08-30ؿاليل ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ة10571528 ج2000-11-24ؿاليل اندً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ة10591538 ج1999-07-31ؿاليل اندً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

َبة10561165 ج1998-08-30ؿاليل ُو َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

م10371490 صا ه ج2002-01-17ؿالم اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

مية10371039 ج1994-08-12ؿالم ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

مية10481238 ج1999-05-24ؿالم أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1996-10-04ؿالم ٌرسا10371120 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1993-11-27ؿاليم حٌان10631010 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ج2001-09-19ؿَضان ٌرسى10541349 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

وسف10571152 ج1997-05-23ؿَلمة ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ء10331039 صا ُز مة اً اظ ي ف ج1999-05-06ؿَم سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

َبة10541242 ج1999-12-28ؿَو ُو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ء10481359 صا ُز مة اً اظ ج2001-03-29ؿَوايج ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

صم10551343 ج2001-05-01ؿَوان اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 037اثه

ج2000-05-17ؿَوان حٌان10481313 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ًب10561207 ج1999-03-28ؿَوان ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1999-08-26ؿَوان سارة10611424 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

صمي10371028 ج1993-12-17ؿَوان م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ى10491123 ج1997-05-05ؿَويس سَم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سة10591864 ج2001-10-05ؿَويل سـَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ء10501011 صا ُز مة اً اظ ج1994-03-08ؿَوي ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ن10491159 ًل أ مي ج1998-02-07ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

م10491389 صا ج2001-11-05ؿََان اه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ج1995-06-25ؿََىة سِام10631031 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ف10621274 وس ج2000-12-01ؿَََيش ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

ة10581383 ُز ٌلد ى ج1999-08-31ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

دسام10561384 ٌلر اب ج2001-07-29ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

سٌلء10591310 ٌلر ا ج1998-03-06ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ان10531202 ٌلر امي ج1999-11-27ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

اء10411075 ٌلر رج ج1997-12-17ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

اء10541211 ٌلر رج ج1999-06-21ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

رية10581412 ٌلر ُز ج1999-10-30ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

وبية10581423 ٌلر ً ج1999-11-14ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ار10531176 ٌلري اُز ج1999-07-14ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ٌلري برشى10541338 ج2001-06-21ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ٌلري سىِية10491230 ج1999-02-07ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ٌلري سىِية10701059 ج1996-08-08ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10461086 اح ٌلري ف ج2000-08-16ؾ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ٌلري فذَحة10581522 ج2000-09-16ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10601192 ٌلري م ج1999-03-05ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ٍك10601267 ٌلري هنَ ج2000-01-01ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ًك سَوى10371064 ٌلً ج1995-04-20ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

اب10611300 ص ا ج1998-10-01مع َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

سٌلء10201153 صان أ  ج2001-09-27مع ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي10571101 صان م ج1996-06-15مع َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

صاين محزة10571235 ج1998-07-08مع َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صاين مٌار10601079 ج1996-12-22مع َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س10581566 صوش َل ج2001-01-27مع َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ِام10711058 صي اً ج1997-07-29مع َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

سوى10541335 صي ف ج2001-06-14مع َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ًب10641175 ج1998-10-26معالق ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

وب10561048 وش اً ج1996-01-18مع َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

خعار10541353 س اه ج2001-12-07معَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

رية10571222 س ُز ج1998-05-15معَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

مية10581466 ج2000-03-16معري ام َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ج1996-10-05معري ظارة10701063 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء10631171 صا ج1998-10-23معريي ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ىض10411053 ج1997-05-12ؾيان ر َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ًب10381044 ج1995-05-03ؾيان ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10531161 ج1999-02-18ؾيان سـَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

ر10381387 وا ج2001-07-16ؾيان ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ى10581640 ج2002-04-01ؾياين سَم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة10591687 ج2000-06-06ؾياين اندً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

خعار10641331 ج2000-08-05ؾيربي اه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ج1994-11-25ؾييب سىِية10381036 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سى10491246 ج1999-06-01ؾييب ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

س10571447 ج2000-03-10ؾيرت َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

صمي10491064 ج1995-10-03ؾيرت م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ن10491114 زل ج1997-02-25ؾيفص ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ٌة10381145 ج1997-12-07ؾيو ام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

مية10551374 ج2002-02-02ؾيواري أ م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

صحمي10411085 ساً ج1998-05-22ؾيور ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ًب10631152 ين ًز ج1998-08-26ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

ل10621102 اد ين ؿ ج1998-03-09ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ٍك10481368 ج2001-06-25ؾيَم هنَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ى10641045 واج مععف ج1996-03-25ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

مية10411156 واد أ م ج1999-12-12ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

وٌك10501234 واد د ج2001-03-28ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

واد مسرية10701187 ج1999-07-25ؾ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ز10531229 ـٍز س اً واد ؾب ج2000-06-28ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

زة10581568 ٍز واد ؾ ج2001-01-29ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ء10581631 صا ُز مة اً اظ واد ف ج2002-01-26ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ٍك10571361 واد هنَ ج1999-07-25ؾ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ف10551239 وس واد ً ج1999-12-20ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

وام بسمة10641389 ج2001-05-31ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

سي ص اميء10581560 وبَ ج2000-12-30ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وديل ظفاء10381393 ج2001-08-20ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

اء10591884 وفري وف ج2001-12-24ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ِام10601041 ً واكش اإ ج1995-06-10ؾ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ًب10141198 ووش ًز ج2001-02-04ؾ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

صمي10591754 ووضة م ج2000-11-09ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ويك حٌان10641305 ج2000-04-19ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ى10381336 ومري سَم ج2000-10-08ؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

سجية10481269 وانت ذ ج1999-10-22ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

يب مسَة10481098 ًو ج1996-12-12ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10591262 ج1997-10-31ؾَاد ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

صمي10601105 ج1997-10-01ؾَاد م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ان10541108 مي ج1997-08-16ؾَادي اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

سجية10601119 ج1998-01-01ؾَادي ذ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج1999-11-17ؾَاش سىِية10481274 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ني10331060 ج2001-01-08ؾَاش ايمس سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سي10621036 ِ ج1996-03-01ؾَاط امل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ـًل10551158 س اً ج1998-08-15ؾَاط ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ن10621094 زازلٍ ج1998-02-10ؾَاط ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ىصمي10611064 س اً ج1995-07-22ؿزيي ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ج1997-10-26ؿُسان س ياء10371190 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ان10551154 ج1998-08-06ؿُىس امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ني10571325 س ج1999-03-28ؿُضم اي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ء10501204 صاي ج2000-08-23ؾَعاوي زه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

ج1997-04-27ؾَفوس محزة10611157 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ٍك برشى10611316 ج1998-11-11ؾَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

زل10411231 ا اميد ذ ج2001-11-23ؾ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ياس مسَة10551257 ني اً ج2000-02-20ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ج2001-07-08ؾَيويس ٌرسى10701295 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ى10531034 ب سَم ني ازلً ج1995-09-28ؾَي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ان10581510 مي ج2000-08-15ؾَوش اإ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ج1994-10-16ؾَوش هبَة10381029 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سوى10551375 ج2002-02-05ؾَوش ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

سٌلء10461050 ادي أ  ج1999-04-26ك فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

ادي ظفاء10581163 ج1997-09-19ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ازي ص اميء10411141 ج1999-09-02ك َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ء10711142 صا ُز مة اً اظ ازي ف ج1999-07-28ك َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

صمي10581523 ازي م ج2000-09-16ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ازي مٌال10701248 ج2000-08-21ك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س10581057 وو ازي ً ج1995-08-29ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10581467 سا ب وج اً ج2000-04-02ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ط سىِية10581474 اً ج2000-04-29ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

امل مٌري10581108 ج1996-09-30ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

لين10631285 ساً ي ؾب امل ج2000-02-24ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

وى10461112 ايل جن ج2001-06-13ك فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

صمي10701148 اًمي م ج1998-10-17ك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ٍك10631287 ت سَِ اً ج2000-03-01ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ٍك10621219 ت هنَ اً ج2000-03-01ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

مية10701271 صابل أ م ج2001-01-08ق ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ان10201056 مي صابل اإ ج1998-09-18ق ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ُساء10201094 صيب رم ج1999-12-17ق ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صسوان سَوى10541152 ج1998-07-20ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

مية10561319 اري أ م صك ج2000-07-19ق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ء10201003 صا ُز مة اً اظ ب ف ًص ج1993-07-11ق ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن10371091 ب ورسٍ ًص ج1996-01-13ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

زار ًبىن10631131 ج1998-04-08ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

زال بثٌُة10531178 ج1999-07-26ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

س10371341 زال َل ج1999-09-26ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

صمي10541036 زال م ج1995-05-08ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

زاٌك ؾخَلة10551138 ج1998-04-11ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

سجية10581347 زايل ذ ج1999-06-04ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ص10491289 وث زايل ه ج2000-02-13ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سى10611308 زان ُ ج1998-10-26ق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ٍك10481303 زري هنَ ج2000-04-01ق َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

زلن مسَة10611527 ج2000-05-20ق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

زلين فذَحة10631107 ج1997-11-13ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

س10561169 زيل رص َ ج1998-09-28ق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ًب10541153 زيل ًز ج1998-07-23ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

سهللا10531060 زيل ؾب ج1996-07-02ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ان10561108 زول امي ج1997-11-09ق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

سي10591047 ِ زويل امل ج1994-06-19ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

زويل سِام10571599 ج2002-03-24ق َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

زويل ص اميء10571414 ج1999-12-20ق َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

زي مٌال10591784 ج2001-01-02ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

لاًَة10531186 سويل اً ج1999-09-10ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ة10371494  ً عين أ ج2002-02-12ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

صمي10571378 عوس م ج1999-09-08ق َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

لايل10631073 فصان اً ج1997-02-25ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ىمي10641052 س احل فصان ؾب ج1996-07-09ق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ة10531049 ًص فصان م ج1996-02-27ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ة10631362 ود وً فصان م ج2000-12-20ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

سة10411057 فور رص َ ج1997-06-12ق َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

فور ص اميء10491266 ج1999-10-20ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

س10581117 واح ساً فري ؾب ج1996-12-20ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َة10611637 فريي راه ج2001-04-17ق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

وصـَب10641080 ج1997-05-20كالب ب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ج1997-01-16كالب سىِية10591188 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ج1997-12-22كالب وظال10591288 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

ج2000-10-26كٌَلن أ س َة10491341 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ال10561294 ج2000-03-20كٌَلن ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

صمي10491121 ج1997-05-01كٌَلن م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

دسام10381109 ي اب ج1997-04-18كَم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ٍك10641406 ي مجَ ج2002-02-05كَم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 021اثه

ن10711007 زل ي ق ج1994-11-05كَم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ًب10531290 ج2001-10-14كَوب ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

وى10701122 ٌليل جن ج1998-02-04ق ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

زي ظفاء10611437 ج1999-09-26مغ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج1997-05-15قيام حس ياء10641079 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ج2001-05-17قيام سِام10631381 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ج1997-03-21قيايم حٌان10201032 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج2001-01-08قيجة جهص10141194 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سة10581084 سور سـَ ج1996-02-09قي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ىصمي10571409 س اً سور ؾب ج1999-12-02قي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ِية10571019 ج1993-09-26قيمي أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ء10301044 صا ُز مة اً اظ ج1997-08-12قيٌُو ف ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

َمية10501144 وات ح ج1999-04-09ق ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

سجية10581438 وايت ذ ج1999-12-14ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

اء10591758 وايت رج ج2000-11-14ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ًب10581068 وايت ًز ج1995-10-27ق َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س10631148 واص َل ج1998-07-26ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

واين س ياء10501025 ج1994-12-28ق ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ي سومِة10541231 وس َ ج1999-10-14ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

سي10641279 ِ ج1999-12-28قَات امل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ًب10591792 ج2001-01-29قَات ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

سوى10711232 ج2001-12-08قَايت ف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ج2001-01-24قَاط مسَة10301117 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ج1997-06-13قَين حس ياء10581143 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مة10631144 اظ ج1998-07-10قَور ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

س10621292 ج2001-04-17قَور َل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

مية10371294 احت ام ج1999-02-22ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

احت س ياء10551199 ج1999-05-28ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

احت مـاد10621012 ج1995-01-01ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

مية10551120 ي أ م احت ج1998-02-02ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ِية10611431 ي أ م احت ج1999-09-09ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

اء10601157 ي رج احت ج1998-08-17ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ي قَخة10581356 احت ج1999-07-04ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ٍك10571394 ي هنَ احت ج1999-10-27ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً
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دسام10601372 ايت اب ج2001-11-08ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

مية10371183 ايت أ م ج1997-10-02ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

وري سارة10701077 اد ج1997-02-19ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اذري ًَىل10701209 ج1999-12-25ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ادة حس ياء10591285 ج1997-12-15ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

صة10531025 ارح ُز ج1995-07-15ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

مة10561170 اظ ارح ف ج1998-10-07ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

عرية10531130 ارح ه ج1998-08-12ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ص10581496 اج ارح ُ ج2000-06-27ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ان10481377 مي ا اإ ارح ج2001-08-18ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

س10491303 ارس أ و ج2000-05-02ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ن10611532 ارس امي ج2000-06-06ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س10611443 ارس سـ ج1999-10-07ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

مة10571260 اظ ارس ف ج1998-10-08ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ام10411070 ارس وئ ج1997-10-12ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

سجية10481015 اريس ذ ج1994-02-01ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ن10591167 اريس رضوا ج1996-11-13ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

س10591178 اريس سـَ ج1997-01-01ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

لاين10561311 ساً اروق ؾب ج2000-06-14ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ن10331011 سر ازلٍ يس ب اٌر ج1995-09-05ف سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني10461060 س ازي اي ج1999-10-04ف فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سٌلء10541248 ي ا اض ج2000-01-16ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ال10701041 ي أ م اض ج1995-10-05ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن10581580 ي أ مي اض ج2001-02-23ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ء10481277 صا ُز مة اً اظ ي ف اض ج1999-11-28ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ص10581176 وث ي ه اض ج1997-11-11ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ي ًَىل10631178 اض ج1998-11-20ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

صمي10491192 ي م اض ج1998-07-16ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مية10491117 اضًل أ م ج1997-03-03ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ايض سومِة10591249 ج1997-09-05ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

اء10381214 ي وف اضَ ج1999-03-02ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

اضًَل ارشف10601174 ج1998-12-16ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ة10481020 اضًَل اندً ج1994-07-19ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ن10611324 صوا ص م اظ ج1998-11-24ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ء10591101 صاي صي زه اظ ج1995-11-07ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ن10641393 سا ـاب صاء اً ُز مة اً اظ ج2001-07-29ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

خاري10371271 صاء اخمل ُز مة اً اظ ج1998-10-19ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صاء صـعَط10591349 ُز مة اً اظ ج1998-07-08ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

سي10141132 ت س َ مة أ ً اظ ج1999-06-30ف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

وى10631088 ن جن اظ ج1997-07-20ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ل10591283 وا ص ه اه ج1997-12-14ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سجية10591472 ايك ذ ج1999-03-17ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

دسام10551276 ري اب ان ج2000-06-02ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

احل جهيان10591158 ج1996-10-03ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

مة10381137 اظ احل ف ج1997-10-05ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ن10421035 ورازلٍ احل ه ج1997-04-22ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ايم حٌان10531167 ج1999-04-01ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

وٌك10141124 امه د ج1999-03-23ف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ي سىِية10571404 امه ج1999-11-18ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ِية10611338 س أ م ائ ج1999-01-03ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

سجية10581196 س ذ ائ ج1998-01-10ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س10571308 س َل ائ ج1999-01-20ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مة10551112 اظ سة ف اً ج1997-12-03ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ِان10201130 ز امس ائ ج2000-11-16ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية10581358 ز ذ ائ ج1999-07-07ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ن10591201 سا ق وج ائ ج1997-03-21ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ة10381300 اًية اندً ج2000-02-23ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

سان10711174 ج2000-03-06فذاح اح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ال10571032 ج1994-07-01فذاح أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10301135 ج2001-09-30فذاح اً ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ج2000-10-13فذاح س ياء10211066 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

اظية10641337 ج2000-08-25فذاح ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ج1998-12-03فذاح مـاذ10581294 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ني10571104 س ج1996-06-30فذاح اي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ان10611346 ج1999-01-19فذايح هج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ج1993-10-15فذان برشى10371019 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان10611535 مي ج2000-06-17فذاوي اإ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

لين10611285 س اً ري ؾب ج1998-08-17فذح اخل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

سجية10611572 صحمي ذ ج2000-10-10فذح اً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

الم10571161 ج1997-07-20فذح هللا أ ح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سجية10591722 ج2000-08-23فذح هللا ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ًب10571011 ج1993-06-30فذح هللا ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج1999-08-12فذح هللا سَوى10551213 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

مة10381052 اظ ج1995-08-22فذح هللا ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ٍك10381334 ج2000-10-06فذح هللا هنَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

صمي10561090 ج1997-07-26فذح م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ج2000-04-18فذحان سىِية10561297 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

مي10581067 صاُ ي اب ج1995-10-22فذح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ان10371463 مي ي اإ ج2001-05-24فذح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ًب10551271 ي ًز ج2000-05-23فذح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ي سارة10701051 ج1996-04-26فذح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ق10301114 ي رشو ج2000-11-11فذح ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ي قَثة10561359 ج2000-12-22فذح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ور10201087 ج1999-10-08فمتيوا ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ء10381121 صاي ج1997-07-24فذَح زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ًك10621245 رٍب ج2000-08-08فذَحة اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ن10571476 وم ج2000-05-28فذَحة م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ارق10561150 اج ظ ج1998-06-15جف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ص حٌان10371029 ج1994-01-06جف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ٍك10541006 ج1993-11-20جفصي مجَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

َة10601165 ج1998-10-22جفصي زه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صمي10421059 ج1998-09-20جفصي م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

اظية10501159 ج1999-07-05جفـوين ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ة10611175 ج1997-07-17جفـوين مبارن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

س10371429 عم س اً ًل ؾب ج2000-12-20حف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ل10641233 وا ار ه ج1999-06-20خف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ن ُضام10581483 ج2000-05-14خفصازلٍ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

دسام10411139 يس اب ج1999-08-22خف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية10581308 يص ذ ج1999-01-01خف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سة10331044 ور جم ج1999-10-31خف سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي10701159 سادي م ج1999-01-20ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ساوي مٌال10601270 ج2000-01-07ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ص10701160 وث سواش ه ج1999-01-21ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن10601056 ورازلٍ سواش ه ج1996-03-01ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

س10551331 سواش ُي ج2001-01-24ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ي10641261 م سوى درهي ج1999-10-22ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ج1998-10-01فصاح سـاد10601158 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ز10561201 ٍز ج1999-03-12فصاح ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

سوى10571195 ج1997-12-12فصاح ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

امثن10591719 ج2000-08-19فصاس ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

س10591641 ج2000-02-25فصاع َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ني10591818 ج2001-04-07فصاع ايمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ٍك10421061 سي هنَ َ ج1998-10-05فصاُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

مة10631321 اظ صاتت ف ج2000-08-04ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

اء10551167 ان وف صج ج1998-09-09ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

صيج سىِية10491222 ج1999-01-01ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ى10411108 ات سَم صح ج1998-10-29ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ائضة10591432 ات ؿ صح ج1999-01-07ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

زة10571412 ٍز ات ؾ صح ج1999-12-07ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ء10551255 صا ُز مة اً اظ ات ف صح ج2000-02-12ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ات هـمية10611238 صح ج1998-04-26ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

سى10611399 ات ُ صح ج1999-06-11ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ان حٌان10611231 صح ج1998-03-26ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ىض10571568 ان ر صح ج2001-07-14ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ان سىِية10641180 صح ج1998-11-19ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ان مسرية10381320 صح ج2000-08-11ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ى10571403 ورش اين ب صح ج1999-11-17ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ص10481080 صيح مع ج1996-09-10ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج2000-07-02فصداين ًَىل10551285 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

س10601012 ج1993-06-26فصدو رص َ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ائضة10611538 ج2000-06-25فصدو ؿ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ج1999-12-24فصدوس سَوى10641276 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ًب10491382 ج2001-08-02فصس ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

صمي10461093 صساوي م ج2000-10-16ف فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

صصاوي سفِان10541172 ج1999-01-01ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

صص َة حٌان10501161 ج1999-07-22ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ًب10581588 صظال ًز ج2001-03-17ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ان10371262 مي اس اإ صظ ج1998-09-17ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ى10371462 مُس حض صظ ج2001-05-21ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ة10211053 ان أ ً صك ج2000-01-23ف ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ٍك10381381 وش هنَ صه ج2001-06-21ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

صيك سِام10591002 ج1992-12-05ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ان10141016 اس هج صم ج1994-09-24ف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

س10371175 صويق أ و ج1997-08-18ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

سجية10491344 صوك ذ ج2000-11-04ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ًب10371187 صايط ًز ج1997-10-15ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

صحي هـمة10421112 ج2001-01-13ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

309/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سة10571344 ي رص َ صحي ج1999-05-21ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ى10581187 ي مععف صحي ج1997-12-16ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية10481140 س ذ ًص ج1997-09-10ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ين10621301 س داي ًص ج2001-07-20ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ائضة10611312 س ؿ ًص ج1998-11-01ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سة10481380 اج س م ًص ج2001-09-24ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي10701231 س م ًص ج2000-05-12ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سى10591182 س ُ ًص ج1997-01-05ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

ني10611309 س س اي ًص ج1998-10-26ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

سوى10571293 سي ف ًص ج1999-01-01ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ٍك10591055 سي هن ًص ج1994-09-09ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

يض وس مية10611550 ًص ج2000-08-12ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ني10591523 س ق اي ًص ج1999-07-01ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ة10591135 صمي ي ه ل ًص ج1996-06-23ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

وب10641200 يش أ ً ى ٍص ج1999-01-21ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

صمي10621318 يش م ى ٍص ج2002-01-29ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

سجية10501156 ال ذ صمي امل ج1999-06-21ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ِام10611428 ً ج1999-09-07فسحان اإ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ن10551225 زل ج1999-10-06فضار ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

زة10461006 ٍز ج1994-07-20فعفاع ؾ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ج1997-07-16فضالوي سارة10701089 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان10421049 مي ج1998-05-03فضًل اإ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ة10611114 ج1996-08-19فضًل حًص َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ج1994-08-16فضًل وس مية10491027 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سى10581092 ج1996-06-10فضًل ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ان10611202 ج1997-11-25فضول امي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

10371065َ يض ظ ج1995-04-29ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

د10591431 وا ي ج ج1999-01-06فضَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ًب10421017 ي ًز ج1995-06-26فضَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ي حلسن10481090 ج1996-11-06فضَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

وى10481171 ي جن ج1998-03-06فضَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

مية10541359 ج2002-02-05فضًَل أ م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ج2000-08-07فضًَل ص اميء10591712 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ٌلد10531189 ج1999-10-01فضًَل ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ج1999-03-28فضًَل فذَحة10541196 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ة10371012 صو ج1993-07-19فعان م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ج1999-07-26فعصي حسن10141135 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

سي10591697 َ ة اذل ج2000-06-27فعوم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ِام10501237 ً ي اإ ج2001-04-02فلاؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ٍك10621015 ساين مجَ ج1995-04-01فل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

اء10591190 ج1997-01-29فلصي دؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

صة10421036 ج1997-05-22فلِاوي ُز َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

س10411058 ىي َل ج1997-06-27فلِ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ج1997-12-05فلري سىِية10481156 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ج1998-08-10فلري سَوى10421056 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ة10571291 ور ج1998-12-30فلري ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

مي10641335 صاُ ج2000-08-17فلريي اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ىي بالل10611441 ج1999-10-05فلهي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

اكر سـاد10551236 ج1999-12-04ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اكر ُضام10421057 ج1998-09-02ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

اكك نزنة10201111 ج2000-05-30ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج2001-10-09فىصي حٌان10571579 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ى10591060 ى ج1994-10-26فىصي هن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ٍك10481118 ج1997-04-05فىصي هنَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ٍك10481387 ج2001-12-18فىصي هنَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

م10201043 صا ج1997-11-30فىِم اه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وب10551042 ج1995-03-29فالج أ ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

وب10491231 ج1999-02-10فالح اً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ن10141177 ٍص ج2000-06-22فالح ظاب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ج1998-01-21فالح وظال10591297 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

وب10631142 ج1998-07-05فاليح أ ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

َا10701184 ج1999-07-23فاليح ده ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ج2000-06-29فاليح ص اميء10591698 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

يـمي10631081 س امل ج1997-05-25فاليح ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

دسام10711092 ي اب ج1998-04-15فالوع َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

س10621009 ج1994-09-28فالل َل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ًب10491294 ج2000-02-28فالين ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

س10631334 ج2000-09-14فَحان َل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

سٌلء10541055 ج1995-12-13فَواش أ  َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

س10411131 عم س اً ج1999-07-01فَويس ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ج1996-09-18فََح سـاد10211014 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج1998-09-01فَََُس ًَىل10331031 سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ي10561138 سٌلؾَ ج1998-03-20فٌان اإ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ال10561147 ج1998-05-18فٌان ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ان10411031 ج1995-12-19فٌان امي َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ًب10201074 ج1999-04-12فٌان ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ق10641171 سااح ج1998-10-01فٌان ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

مة10591691 اظ ج2000-06-11فٌان ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ء10371289 صا ُز مة اً اظ ج1999-01-29فٌان ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10381378 اج ج2001-06-12فٌان ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ف10551012 وس ج1993-08-29فٌان ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

س10561349 ج2000-11-19فٌاين َل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ج2000-04-12فٌاوي هـمية10641303 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

سوى10701161 ج1999-01-22فٌخُس ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وى10381065 سان جن ج1996-01-14فٌ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ج1993-04-25فٌون سِام10371008 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

س10641160 ج1998-08-01فٌون َل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ج2000-05-02فٌوين ص اميء10561300 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

ى10641097 ين مععف ج1997-10-09ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

ج1995-04-13فِايم سِام10701031 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي10581259 ِ ي امل ج1998-08-31فِم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ي حسن10641247 ج1999-08-27فِم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ي حىمية10581006 ج1993-04-23فِم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي حٌان10591767 ج2000-12-07فِم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

سجية10701124 ي ذ ج1998-02-07فِم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًب10561253 ي ًز ج1999-10-04فِم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ي سارة10711040 ج1996-12-13فِم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ي سىِية10601193 ج1999-03-13فِم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي ص اميء10561354 ج2000-12-06فِم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ن10601005 زل ي ق ج1993-01-01فِم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ي نزنة10541183 ج1999-02-16فِم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

صمي10581530 ي م ج2000-10-12فِم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10551100 ُز ي ى ج1997-08-20فِم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ج1993-07-17فِمي حفِؼة10201004 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء10411015 صا ُز مة اً اظ ج1994-06-22فِمي ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

ج1999-02-04فِمي ًعَفة10611353 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ي سىِية10421027 ج1996-07-15فِمي َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

سٌلء10571460 ؤاد أ  ج2000-04-20ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ٍك10591580 ؤاد مجَ ج1999-10-28ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ؤاد حس ياء10591646 ج2000-03-05ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ة10301009 صمي ؤاد ه ج1994-11-18ف ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

َمية10531292 ؤادي ح ج2001-11-08ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ص10411011 وث ؤادي ه ج1994-04-01ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

مية10701092 وزي أ م ج1997-08-24ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سجية10631341 وزي ذ ج2000-10-07ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

عام10301052 وزي ؾ ج1997-12-18ف ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ء10541206 صا ُز مة اً اظ وزي ف ج1999-04-30ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

سوى10611113 وزي ف ج1996-08-14ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ة10551196 صمي وزي ه ج1999-05-06ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

س10591088 وزي َل ج1995-07-25ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ني10491022 ولن ايمس ج1994-05-25ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص10571410 وث زو ه وى ج1999-12-05ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ة10591366 ورً ية ح ًو ج1998-08-17ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ية سىِية10561099 ًو ج1997-09-06ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ـًل10421123 ساً ج2001-09-29فِربان ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

ًب10611704 ج2002-01-21فريادي ًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

يـم10481283 س امل ج1999-12-19فِيض ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ِية10611646 ج2001-05-25فِاليل ام َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

صمي10611020 ج1994-03-30فِاليل م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ِام10611565 ي اً اب ج2000-09-19ك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سة10461066 ي سـَ اب ج1999-11-25ك فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ٍك10631217 ي هنَ اب ج1999-06-04ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

س هللا10641265 ادري ؾب ج1999-11-14ك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ي حس ياء10491256 امس ج1999-07-21ك َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ي حفِؼة10371435 امس ج2001-01-18ك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

س10421010 ي سـَ امس ج1994-07-21ك َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ن10531086 ي ورسٍ امس ج1997-06-09ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

سى10581550 ي ُ امس ج2000-12-04ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صمي10381131 ايس م ج1997-09-19ك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ة10531016 ايس مسامل ج1994-06-13ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

سٌلء10481176 ي ا اس مي ج1998-04-30ك َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ف محزة10371168 اظ ج1997-07-23ك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ي10541167 ََ س اجل ف ؾب اظ ج1998-11-18ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

اف سـاد10631377 ج2001-03-31ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ا جنَب10641181 صح س اً ائ ج1998-12-01ك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

َة10491253 سي ُز اً ج1999-07-03ك َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

مة10611640 اظ ج2001-04-22كباب ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10581606 ج2001-07-21كباب م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ان10381184 مي ج1998-08-12كبايب اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج2001-09-21كبايب س ياء10631392 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

صمي10641324 ج2000-07-13كباش م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

دسام10381194 ج1998-10-29كبيس اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج1994-08-24كبالين حمسن10371040 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ِية10591126 ج1996-05-15كبًل أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

سجية10561174 ج1998-11-10كبَبة ذ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ان10591172 ي امي ج1996-12-09كبَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ي سىِية10641060 ج1996-11-03كبَ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ىبري10411052 س اً ج1997-04-24كذلت ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

ِية10491379 سال ام ج2001-06-20كج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

َا10581177 سار ده ج1997-11-12ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وسف10591174 ار ً سم ج1996-12-14ك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ة10141207 سمري اندً ج2001-05-16ك ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

س10591380 سوري او ج1998-09-23ك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

وٌك10591528 سوري د ج1999-07-10ك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

سوري مسرية10481145 ج1997-10-01ك َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ائضة10561082 سوري ؿ ج1997-04-02ك َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ة10571124 ور سوري ه ج1996-09-28ك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ص10581038 وث سوس ه ج1994-11-10ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ان10481232 سويس امي ج1999-04-20ك َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سٍصي حس ياء10611037 ج1994-11-14ك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

س10611591 عم س اً سٍصي ؾب ج2000-11-20ك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

مة10491367 اظ سٍصي ف ج2001-02-23ك َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ة10611209 ًص سٍصي م ج1998-01-01ك َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

دسام10541294 وي اب سً ج2000-09-17ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

وىن10621155 شاف م ج1999-04-15ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ج1999-01-19كصاب ص اميء10611345 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مية10381273 ج1999-11-02كصايس أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ل10591546 وا ج1999-08-16كصايس ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

س10141187 صًل سـ ج2000-10-04كصا ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

سجية10621213 ج2000-01-29كصاع ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سٌلء10201097 ج2000-01-14كصايف أ  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ج1996-03-22كصايف سـاد10381074 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ص10591268 وث ج1997-11-20كصايف ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ج1996-01-01كصاوي سـاد10621035 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ور10551101 صابل ُز ج1997-08-26ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ج2000-01-20كصدايل س ياء10631280 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

سٌلء10491100 صيش ا ج1996-12-31ك َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ويب ٌرسى10501169 صظ ج1999-09-20ك ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

اوي محزة10501046 صؿ ج1996-01-11ك ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

اوي جهيان10371149 صف ج1997-04-14ك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

وب10641021 صيف اً ج1995-06-24ك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ـصيب10631303 اب اً صك ج2000-05-17ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ِام10591100 ً اب اإ صك ج1995-10-30ك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

س10561027 عم س اً صين ؾب ج1995-02-08ك َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ائضة10531143 ش ؿ ٌص ج1998-10-16ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

يش وسُبة10571256 ٌص ج1998-09-29ك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10641125 رب او ًز ج1998-02-21ك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

مي10571213 صاُ ج1998-04-04كساس اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ى10371381 ج2000-04-14كسام سَم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سجية10581572 ج2001-02-01كسٌلن ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1999-10-03كسٌلوي سـاد10711149 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ًب10301101 ج2000-04-26كسويم ًز ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ِية10141144 ي ام ج1999-09-10كس مي ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ج1999-07-29كضار حس ياء10481251 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

م10201021 ج1996-02-05كضبًِل أ د ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج2001-04-05كضلار حسام10301123 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ن10461105 ج2001-01-24كعايب ورسٍ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 006صويقؾ

ء10371209 صا ُز مة اً اظ ج1998-01-19كعاري ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج2001-01-05كعباين محزة10611612 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ى10601333 ج2000-12-10كعربي سَم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ج1998-12-15كعيب ملَاء10601173 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ف10551278 وس ج2000-06-10كعيب ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

ًب10601002 رصي ًز ج1992-12-06ك َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

صة10561050 ُز مة اً اظ ج1996-01-21كععال ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ًب10481152 ج1997-10-28كعوري ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ِام10551159 ً يص اإ ج1998-08-15ك َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ان10531169 ج1999-06-01كعيب امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 009اثه

صمي10561052 ج1996-02-17كلوش م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ج2002-02-14كالدي محزة10551377 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

صمي10591780 ي م ج2000-12-29كَمي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ٍك10551137 اش مجَ ج1998-03-30مق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

صي حفعة10561303 ج2000-05-16مق َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

صي جهص10611696 ج2001-12-02مق َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ف10711156 وس يب ً ج1999-11-18كٌاه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

ج2000-04-23كٌب حفعة10481307 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

دسام10621190 ج1999-10-28كٌجاب اب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ساد حِاة10381140 ج1997-11-15كٌ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

سجية10591607 سري ذ ج1999-12-27كٌ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ن10631050 سري رضوا ج1996-06-22كٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ي سىِية10561134 سً ج1998-02-25كٌ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ى10481322 ج2000-07-22كًش سَم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ج1999-07-26كٌعاس حسن10711140 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ًب10581337 ج1999-04-13كٌون ًز َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س10411039 ني او ج1996-03-07كٌ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ء10371101 صاي ج1996-03-21كِوايش زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س10701305 وس ُي ج2001-08-21ك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ن10571073 ويل رضوا ج1995-09-03ك َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

ى10631180 وٍصي سَم ج1998-11-25ك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ى10141126 ومي حض ج1999-03-28ك ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً

ج2001-02-11كُسوب مٌال10541322 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

اء10581066 ج1995-10-18كُسويم رج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية10591114 ج1996-01-26كَِش أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

اب10581362 ُو س اً ج1999-07-15كَِو ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

َمية10711179 ج2000-03-27كميصون ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

مة10371006 اظ ج1993-03-03كِوش ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة
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ة س ياء10611253 ج1998-06-10اكب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ج1998-09-10اكدي ًَىل10491203 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

اء10551057 ي وف ج1995-10-25اكدمي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

اميء10631017 ج1994-09-07اكس اًض  َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ى10201107 ج2000-04-13اكس حض ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

الم10641002 ج1993-04-22اكرص اح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ي ص اميء10371231 ب ج1998-05-15اكؾ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ضـَبِة10581429 ج1999-12-01اكمل اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ج1997-06-30اكمل فذَحة10581145 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ي سىِية10621001 ج1993-01-13اكم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ف10591256 وس ي ً ج1997-10-15اكم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ًل سـاد10601326 ج2000-11-11اكم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًل سـاد10601325 ج2000-11-11اكم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ًل سـاد10601327 ج2000-11-11اكم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ن10501123 زل ج1998-10-12اكوي ق ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

اء10581159 ج1997-08-31اكوي وف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية10611448 و ذ ج1999-10-19اكً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ج2000-01-05هبادي س ياء10581442 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ج1997-09-13هباش اس َة10381130 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ص10421065 اج ج1999-01-13نربوس ُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ج1993-01-27هبوري سارة10701001 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سى10571193 ج1997-11-26هبوري ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سى10581288 ج1998-11-20هبوري ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سٌلء10571233 ي أ  ج1998-07-03هبَع َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

س10541174 ج1999-01-07نخيب أ مح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ة10571110 ج1996-08-06نخيب راحب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ـَون برشى10601367 ي اً ج2001-09-16وح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ص10531050 وث ج1996-02-28وحالوي ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ان10601311 ج2000-08-29وحًَل امي َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10641301 وث سار ه ج2000-03-30ن َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ن10551240 ساري ؿالء ازلٍ ج1999-12-26ن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

سوش حس ياء10601348 ج2001-03-17ن َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ان10591247 سي امي ج1997-09-04ن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ى10421079 سي حض ج1999-07-22ن َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

صات سفِان10591645 ج2000-03-01ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

دسام10381174 صازي اب ج1998-05-23ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ًب10601313 صام ًز ج2000-09-08ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

صام فذَحة10701235 ج2000-05-22ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي10501140 صام م ج1999-03-04ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

وسف10491333 صام ً ج2000-09-18ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

مية10491301 ز ام صام ج2000-04-12ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اء10571198 صايم وف ج1998-01-01ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ء10631116 صا ُز مة اً اظ يش ف صاٌ ج1998-01-19ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

ز10371035 صيب فريو ج1994-06-29ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ًب10601374 صت ًز ج2001-11-21ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

وسف10411034 صيت ً ج1996-01-11ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ي سىِية10571583 صثَ ج2001-10-28ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ي اس َة10581045 صمج ج1995-01-15ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية10551218 س ذ صجِ ج1999-08-30ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10581141 صداد م ج1997-06-02ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب10641263 صداين ًز ج1999-11-01ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

صدول بثٌُة10591276 ج1997-12-03ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

س10641024 صزازي َل ج1995-08-01ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

ة10481222 ور صزال ه ج1999-03-14ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

صزان حفِؼة10491003 ج1993-02-01ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ص10491215 وث صزي ه ج1998-11-29ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ص10461070 وث صس ه ج2000-03-16ه فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ان10711099 صصال امي ج1998-06-02ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

دسام10481398 اح اب صم ج2002-02-18ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ان10621083 م ة اإ صم ج1997-11-02ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ال10411068 و أ م صم ج1997-10-02ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

وش ظاحل10611539 صم ج2000-06-27ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مة10611490 اظ وش ف صم ج2000-02-15ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ال10621300 ي ام وظ صم ج2001-07-07ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

اء10371413 وع رج صم ج2000-08-28ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

َا10371004 ون ده صم ج1993-01-02ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

مي10641032 صاُ ب صن اإ ج1995-09-28ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

سى10531123 صين ُ ج1998-07-14ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

سة10541123 صوايش هنَ ج1997-12-08ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

م10531246 صا صواض اه ج2000-10-07ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

وٌك10381059 صواض د ج1995-12-03ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10551045 صواض َل ج1995-06-27ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

مي10611499 صاُ صوج اب ج2000-03-08ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

صوج حس ياء10541155 ج1998-08-24ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ًب10301125 صوج ًز ج2001-04-13ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

صوج جهص10461068 ج1999-12-09ه فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ان10481254 صودي امي ج1999-08-08ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ى10531268 صوم أ رو ج2001-03-19ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ان10571371 مي صوم اإ ج1999-08-17ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

سجية10371087 صوم ذ ج1995-12-12ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صوم مٌري10611686 ج2001-10-16ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

صويم مسرية10501073 ج1996-11-04ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

صويم ُبة10381397 ج2001-10-17ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ف10371178 وس ي ً ع صوً ج1997-09-11ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

س10381284 صي َل ج1999-12-18ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

صجية سىِية10611088 ج1996-01-28ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س س ياء10591424 ًص ٍص ج1998-12-31ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ان10491095 مي ش اإ ٌص ج1996-10-03ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صمي هللا حس ياء10641285 ج2000-01-10ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ان10561286 صمي امي ج2000-02-19ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

صمي برشى10591006 ج1993-04-05ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

صمي حٌان10481190 ج1998-08-21ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

َا10601140 صمي ده ج1998-06-26ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

صة10711187 صمي ُز ج2000-06-04ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ًب10561155 صمي ًز ج1998-07-08ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

صمي ص اميء10591522 ج1999-07-01ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ى10571327 صمي حض ج1999-03-29ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ن10411140 زل صمي ق ج1999-08-29ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب
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صمي ًعَفة10561109 ج1997-11-14ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

س10331053 صمي َل ج2000-07-16ه سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س10591096 صمي َل ج1995-10-09ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

صمي وس مية10611419 ج1999-08-13ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ة10601350 ور صمي ه ج2001-04-04ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ص10371067 اج صمي ُ ج1995-05-11ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سي10591370 اً ة ف صمي ج1998-08-26ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ة10571584 اًو رشك و اً صمي ج2001-10-29ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ور10581135 ي اُز صمي ج1997-04-04ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وصـَب10701003 ي ب صمي ج1993-03-15ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي حس ياء10601223 صمي ج1999-07-24ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ي ص اميء10581166 صمي ج1997-09-23ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص10381002 ي مع صمي ج1993-03-20ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ف10571484 وس ي ً صمي ج2000-06-28ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

يات حسام10381231 ًص ج1999-05-18ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صمي10541199 ود م ًص ج1999-04-05ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

س10381012 ج1993-10-14هسار َل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

وب10581044 ج1995-01-12هس باوي أ ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10631198 خباًر ج1999-02-20هسوس اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ـَوي ص اميء10491384 مي اً ج2001-09-03هس  َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

مية10381376 ج2001-05-18وعا أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

مة10531193 اظ ج1999-10-18وعاب ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ي قَخة10561128 ج1998-02-14وعاؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

سٌلء10371159 ج1997-06-04وعام أ  سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

مية10591269 ج1997-11-20وعيب ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ج2001-07-04وعا سىِية10411217 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ج2000-08-24وعا مٌال10411183 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

صمي10411069 ج1997-10-05وـاس م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

ج1999-08-30وـاًَط ٌرسى10611425 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مية10201035 ج1997-06-07وـب أ م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

لاين10531084 ساً ج1997-05-25وـبة ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ج1995-11-21وـوش برشى10601046 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ة10571547 ور سي ه ج2001-02-06وـَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ني10301109 ج2000-08-14الكم أ م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ج1998-01-19لكَاط سىِية10701119 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة10301020 اظ مي ف ج1995-08-31لك ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

ٌل جالل10631098 ج1997-10-01ن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ان10531299 مي ٌلل اإ ج2002-03-01ن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ٌلل حفِؼة10591212 ج1997-05-08ن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ىض10611380 ٌلل ر ج1999-04-10ن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ًب10711102 ٌلل ًز ج1998-07-05ن َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

سة10531011 ٌلل سـَ ج1993-11-16ن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ٌلل ص اميء10481248 ج1999-07-09ن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ٌلل ص اميء10591530 ج1999-07-16ن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ء10591601 صا ُز مة اً اظ ٌلل ف ج1999-12-16ن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ٌلل هـمية10611279 ج1998-08-02ن َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

س10481048 وو ٌلل ً ج1995-09-24ن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ىض10371362 ٌليل ر ج2000-01-10ن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اظية10481123 ٌلن ف ج1997-04-25ن َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

د10371420 ؤا رو ف ج2000-10-08مك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

وى10641072 ط جن ج1997-02-10مك َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 004اثه

ة10591583 ُز اكم ى ج1999-11-09مك َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

سجية10371022 وىس ذ ج1993-11-07مك سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ي محزة10611698 ج2001-12-16مكَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

صمي10141234 ي م ج2002-03-28مكَ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

ني10141231 س ي اي ج2002-02-05مكَ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

م10541219 صا ه ج1999-07-18نيايل اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

ج1999-11-30نيايل حٌان10571408 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ة10491020 اًر ج1994-05-13نيان م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10701304 ج2001-08-19نيخور رمح ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج1995-09-01نيخوٌك مِية10611069 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

س10581387 سويل َل ج1999-09-05ني َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سوى10701164 سي ف ج1999-01-28ني ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س10591385 سي َل ج1998-10-01ني َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

يب10711122 ج1999-03-10نزنة ا َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ج2001-01-13نيـان فذَحة10551325 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

وب10701102 ج1997-10-13نيىو اً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص10491237 اج ج1999-03-06نيوين ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

زل10591338 ا ي ذ واق ج1998-05-25ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

ة10141077 امض وان ف ج1998-01-31ه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ء10551330 صا ُز مة اً اظ صي ف وح ج2001-01-24ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

سجية10211029 ي ذ وثَ ج1998-08-26ه ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سجية10561293 ص ذ وث ج2000-03-19ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

صي ُبة10601341 وث ج2001-01-21ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ت حٌان10541178 وج ج1999-01-16ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ان10611546 ودة امي ج2000-07-23ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي10481338 ار م ودم ج2000-10-26ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ى10581582 ة سَم ودً ج2001-02-25ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

م10541106 صا اج اه ورم ج1997-07-31ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

سوى10481213 فة ف ورً ج1999-01-19ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سى10531036 وزة ُ ج1995-10-02ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

وزوض حس ياء10381261 ج1999-09-20ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ان10541265 وسان امي ج2000-05-13ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

س10551183 وسان َل ج1999-02-08ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ة10381303 سام وط أ  ج2000-03-16ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

زل10581520 ا ًل ذ وؿ ج2000-09-12ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وٌك10571268 ة د وف ج1998-11-05ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

و ؾخَلة10371456 وه ج2001-04-19ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

س10481159 ص سـَ اٍز وم ج1997-12-20ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ًب10501116 ايض ًز وم ج1998-06-24ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

سٌلء10481276 ة أ  وه ج1999-11-24ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ان10371431 وين امي ج2000-12-27ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

وين سىِية10481223 ج1999-03-15ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

زل10561350 ا س ابيه ذ ٌو ج2000-11-26ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ِام10541046 ج1995-09-19هَال اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

ج1995-08-20هَخو مََىة10551050 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ان10491225 مي ج1999-01-14نريي اإ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ج1998-01-24هَاليل مِية10631118 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

318/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وصـَب10631244 ج1999-10-07هَالين ب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ال10641329 ج2000-07-30هَالين رح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ن10621018 زازلٍ ج1995-04-30هَالين ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

دسام10491388 ج2001-11-05هَياين اب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ام10591072 ج1995-02-23گيوح وئ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

صمي10481253 ب م ج1999-07-31لدً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

س10491316 ؽ َل ج2000-07-06لم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ن10551306 زل ٌت ق ج2000-10-02لم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ج1998-08-29ليم ص اميء10611289 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ني10381277 س ج1999-11-27ليم اي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

م10201160 صا ني اه ج2002-03-21لم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني محزة10481096 ج1996-12-01لم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

مة10711006 اظ ج1994-08-13ًبجاوي ف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

وب10371269 ج1998-10-13ًبجًَل أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مي10591644 ج2000-03-01ًبجًَل وس  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ج1995-07-15ًبجَوي قَثة10491056 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س10571411 َ ج1999-12-06ًبحَح ًو َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

صمي10411177 ساوي م ج2000-06-13ًب َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

سالم10571433 س اً ج2000-01-25ًرباردي ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ي مسرية10581192 ج1997-12-23ًربامه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سوى10501030 ًك ف ج1995-02-03ًرٍب ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

زل10481237 ا ج1999-05-18ًزبار ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1993-12-12ًزبع فذَحة10501009 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

اء10541193 ج1999-03-13ًبعوري وف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ي10571039 ـع ي امل ج1994-09-12ًبعمي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ي10571577 ََ س اجل ًك ؾب ج2001-09-21ًبـََ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج1996-03-22ًبىص فذَحة10571091 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

رص10581393 ج1999-09-22ًبىن كِ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ٍك10411219 ج2001-07-14ٍهبان هنَ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

ص10631253 وث ج1999-11-29ًبورش ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ِة10491183 ش رك ج1998-06-09ًبٌو َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

صمي10371383 سي م ج2000-04-20ًبَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سٌلء10571509 ج2000-09-09ًبَغ ا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

م10371445 صا ج2001-03-05ًبَغ اه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ان10371245 مي ج1998-07-14ًبَغ اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ج1997-11-15ًبَغ حفعة10551108 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

ج1999-01-31ًبَغ حٌان10601184 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج1999-01-05ًبَغ سومِة10411117 َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 021اب

ج1999-11-28ًبَغ ظفِة10591590 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

صمي10481290 ج2000-01-25ًبَغ م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10601057 ج1996-03-11ًبَغ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ج1998-09-05ًبَغ مٌال10421058 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ج1999-02-01ًبَغ هـمية10581321 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سى10571527 ج2000-11-23ًبَغ ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ام10411239 ج2002-03-05ًبَغ وئ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

ان10491158 مي ىي اإ ج1998-02-01ًبهي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

س10571191 ىي َل ج1997-11-17ًبهي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

اد10591145 ي هج ف اً ج1996-08-01حل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ج1998-08-05حلبايل ص اميء10561157 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص10491033 وث ج1994-12-05حلبق ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سجية10631003 ج1993-03-15حلبريي ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ال10501024 ج1994-11-30حلصش أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

س10581367 ج1999-07-23حلصش او َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سجية10411100 ج1998-09-12حلصش ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

ًب10381209 ج1999-01-24حلصش ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ج2000-11-22حلصش سىِية10491347 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

مة10641055 اظ ج1996-08-20حلصش ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

ء10371339 صا ُز مة اً اظ ج1999-08-28حلصش ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ج1998-03-13حلصش مِية10491171 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ني10591202 س ج1997-03-26حلصش اي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ري10571194 صور ُز ج1997-12-10حل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ري10211007 صور مس ج1995-08-22حل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

مة10591657 اظ صويش ف ج2000-04-02حل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ال10631389 زي أ م ٍص ج2001-08-21حل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ة10561164 اًر ج1998-08-27حلزام م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

صمي10561193 ج1999-01-02حلسوك م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

صمي10571549 ج2001-02-10حلسوك م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

هل10561017 سالإ ج1994-07-20حلسوين ؾب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ِية10621149 ج1999-03-04حلسُين ام َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ص10381390 وث ج2001-07-29حلسُين ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ن10411168 صوا ج2000-03-16حلسُين م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

ء10481306 صا ُز مة اً اظ ج2000-04-16حلعايب ف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

رض ص اميء10641260 ج1999-10-20حل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ج1998-01-18حلفِغ حس ياء10371208 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ان10481001 ج1993-01-26حلَو امي َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ج1993-02-01حلَو حس ياء10611005 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

زل10641177 ا ج1998-11-03حلَو ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

سجية10301077 ج1999-02-25حلَو ذ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

وٌك10621141 ج1999-01-01حلَو د َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

َا10201108 ج2000-05-02حلَو ده ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ج1996-11-09حلَو سارة10381096 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

فاف10611008 ج1993-05-03حلَو ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ن10591833 زل ج2001-05-24حلَو ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ج1999-04-10حلَو ًَىل10591479 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ان10481147 مي ًل اإ ج1997-10-11حل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10381359 ادي ذ ج2001-01-16ذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 037اً

وى10211026 ام جن ج1998-03-05ذل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ايم سِام10631206 ج1999-04-10ذل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

سٌلء10701107 ص أ  ج1997-11-16ذل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ة10371063 ين مبارن ج1995-04-10ذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ى10141054 ودي سَم ج1997-05-07ذل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ة10541126 اًر وزي م ج1998-01-01ذل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ن سىِية10141191 وٍ ج2000-11-23ذل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

وفِق10481073 سي ث ج1996-07-22ذلَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سي حبَبة10621287 ج2001-04-03ذلَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

س10481013 سي ُي ج1993-12-05ذلَ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ج1999-03-10ذلريي سِام10211036 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

اء10581071 ج1995-11-09ذلريي وف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ني بالل10641323 ج2000-07-01حلي َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

وك ص اميء10641397 ج2001-10-10حل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

س10601125 وو ال ً ج1998-01-26خل َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1999-04-26خلبُبة ص اميء10611386 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

سوى10581324 ج1999-02-03خلضا ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء10381395 صاي ج2001-09-24خلعايص زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ىض10481210 رض ر ج1999-01-03خل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ٍك10381177 رض هنَ ج1998-07-11خل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية10411030 ج1995-11-15خلالدي ذ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ٍك10541112 ج1997-09-11خلاليل هنَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ِية10561222 ج1999-06-01خلًََل ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

د10621234 ج2000-06-05رلريي ودا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ن10711128 صي أ مي واح ج1999-05-04خل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ة10591614 صي اندً واح ج2000-01-04خل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ًب10481333 ة ًز واج ج2000-10-15خل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سٌلء10591029 ج1993-10-23خلَار أ  َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

مية10611660 ج2001-07-07خلَار أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ٍك10541220 و ؾب صه ج21-07-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

َا10571556 صوش ده ج19-03-2001ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ان10541138 زرق امي ج03-04-1998ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ء10531059 صا ُز مة اً اظ زرق ف ج07-06-1996ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

صمي10701217 زرق م ج19-02-2000ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ف10551062 وس زرق ً ج13-01-1996ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ني10701191 ص ام زؾ ج17-08-1999ً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صمي10531010 اري م ُز ج13-10-1993ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ف10581489 وس اري ً ُز ج01-06-2000ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

س10641367 ص َل ُز ج02-02-2001ً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ج1998-09-09ًضدِوي محزة10571249 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ني10581469 ي ام ج2000-04-21ًضـ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي رضا10571119 ج1996-09-03ًضـ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ج1997-07-03ًضلص أ س َة10611172 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ج1998-06-08ًضلص ص اميء10301062 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ة10631009 سام ج1993-09-22ًضِب ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ج2000-11-26ًضِب سِام10491349 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ء10611361 صا ُز مة اً اظ ج1999-02-18ًضِب ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ىن10371438 ج2001-02-04ًضِب م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ٍك10561203 ج1999-03-15ًضِب هنَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

س10611351 ج1999-01-30ًضُش أ ان َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ًب10641162 ج1998-08-16ًعفص ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ي10571027 ِاد ساً ج1994-03-19ًعفص ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10631267 ُز ج2000-01-01ًعفص ى َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ج2000-03-23ًعَؽ اس َة10601283 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ال10601206 ج1999-05-13ًعَؽ أ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ن10601199 زل ج1999-04-23ًعمم ق َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

الص10491400 ج2002-01-02ًعصش اذ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ِام10501193 ج2000-04-09ًعصش اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

دسام10591071 ي اب ج1995-02-04ًعف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

سٌلء10381120 ي أ  ج1997-07-18ًعف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ِية10641174 ي ام ج1998-10-26ًعف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه
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ِية10611677 ي ام ج2001-09-04ًعف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

وب10581182 ي أ ً ج1997-11-28ًعف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية10581335 ي ذ ج1999-04-08ًعف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ًب10481162 ي ًز ج1998-01-06ًعف َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ي سِام10591634 ج2000-02-09ًعف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

سهللا10571594 ي ؾب ج2002-02-08ًعف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ء10541021 صا ُز مة اً اظ ي ف ج1994-07-28ًعف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

صمي10531261 ي م ج2000-12-26ًعف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ة10641311 ودً ج2000-05-11ًعَف ج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ج1998-02-25ًعَف حس ياء10621098 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ج1999-10-21ًعَف وظال10591576 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ين10211079 سا ج2002-02-01ًعَفة اذل ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ي برشى10561126 ج1998-02-09ًعَف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

ائضة10621123 ي ؿ ج1998-08-03ًعَف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ـايل10551021 ساً ي ؾب ج1994-04-28ًعَف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ي ملَاء10491205 ج1998-10-12ًعَف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج2001-09-27ًـباد حٌان10551361 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ج2000-09-11ًـبًل حس ياء10641341 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

سجية10591606 ج1999-12-26ًـبويش ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

ء10571334 صا ُز مة اً اظ ج1999-04-22ًـخَق ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ف10491077 وس ج1996-03-20ًـجايل ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج1997-03-17ًـصج سـاد10201031 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج2000-07-17ًـصش حٌان10701239 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ىن10571088 ج1996-03-09ًـصويس م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ج1995-09-30ًـصويص جنَب10621029 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

وٌك10381146 يب د ج1997-12-13ًـًص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ة10641159 يب اندً ج1998-07-31ًـًص َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

سان10531090 ح س اإ ج1997-08-13ًـٌص َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

صي قَثة10381125 ج1997-08-22ًـٍز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صي مِية10591374 ج1998-09-07ًـٍز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ني10381256 زي أ م ج1999-08-20ًـٍز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ًب10461038 ج1997-12-23ًـزمي ًز فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ى10491074 ج1996-01-27ًـرسي سَم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10571259 ج1998-10-07ًـضاري ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

صمي10551052 ج1995-09-25ًـضري م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ٍك10571524 ج2000-11-06ًـعور هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ج2000-11-13ًـفص هبَجة10701262 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ان10201010 س امي ج1994-09-14ًـىِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مة10201120 اظ ج2000-07-14ًـال ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10591192 ج1997-02-02ًـالوي ادٌر َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

اء10611576 ج2000-10-15ًـالوي رج َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سوى10581028 ج1994-06-20ًـََاين ف َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مة10641190 اظ ج1999-01-01ًـٌلرين ف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ج2001-10-05ًـٌلري ص اميء10611683 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ق10621217 ساحل ج2000-02-22ًـمريي ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

سوى10591551 ج1999-08-27ًـمريي ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

اة10631117 ج1998-01-20ًـمريي جن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

سجية10541315 ج2001-01-13ًـممي ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ج1999-05-14ًـممي سىس ية10141129 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 013اً
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ج1993-01-13ًـياين هبَجة10611002 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س10371124 ة ُي ج1996-10-21ًـوب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ج2001-08-06ًـوج سىِية10541344 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

د10141182 ج2000-07-19ًـوجية ودا ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

س10611574 سي َل ج2000-10-14ًـًو َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سٌلء10701085 يس ا ج1997-06-03ًـٌو ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء10611429 يس ا ج1999-09-08ًـٌو َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ن10611179 زل يس ق ج1997-08-06ًـٌو َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ن10371447 ية ظرٍب ج2001-03-09ًـًو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ج2000-01-01ًـَايل حىمية10611470 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ة10371248 ج1998-07-23ًـَايل صام سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

سوج10531085 سي ذ ج1997-06-09ًـَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

س10571395 ج1999-11-02ًـَوين ُي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

اب10601250 ب رح ج1999-11-01ًلًص َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

اد10641050 ج1996-05-30ًلزاوين هج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 003اثه

اء10381094 ج1996-10-23ًلض مي وف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

وب10371001 ج1992-12-01ًلاليل أ ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ج2000-03-11ًلٌليت ًَىل10631290 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

اة10411065 ج1997-09-12ًلٌلري جن َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 019اب

وصـَب10551203 ًل ب ج1999-07-02ًلًو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

صمي10141064 ج1997-09-14ًفذَح م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ي سىِية10621047 ج1996-08-29ًفح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

سجية10371136 ج1997-02-22ًفرص ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

اء10611266 ساوي وف ج1998-07-06ًف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ى10641398 ج2001-10-13ًفصم سَم َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

وىل10531066 س امل ج1996-08-20ًفصم ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

صمي10641340 ج2000-09-03ًفصم م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ج2001-06-21ًفصويج جهص10611653 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ء10381193 صا ُز مة اً اظ ًك ف ج1998-10-26ًفٍص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

وب10611604 ين أ ً ج2000-12-19ًفًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ن10421019 زل ج1995-08-08ًفلَِ ق َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

ًب10561142 ىي ًز ج1998-04-16ًفلهي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ًك10561382 ي امل ج2001-07-06ًف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

ًب10581194 ي ًز ج1997-12-29ًفِج َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وٌك10611639 ج2001-04-20ًلام د َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ًب10481302 ج2000-03-11ًلام ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ج2000-06-17ًلجويت سىِية10371393 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ج1998-09-28ًلصايف هـمية10621126 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

س10581055 يش َل ج1995-08-15ًلٌص َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سى10641256 ج1999-09-21ًلعري ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

مي10531131 صاُ ج1998-08-28ًلٌلن اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ص10141087 وث ني ه ج1998-04-27ًلٌ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

وسف10591279 سي ً ج1997-12-05ًىبَ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

الم10411147 ي اح ج1999-09-28ًىح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ى10561181 ععف ي امل ج1998-12-12ًىح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

سجية10641377 ي ذ ج2001-03-30ًىح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ي ص اميء10371169 ج1997-08-01ًىح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

فِغ10381091 س احل ي ؾب ج1996-09-27ًىح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

احتة10581234 ي ف ج1998-06-20ًىح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي ملَاء10531125 ج1998-07-19ًىح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ي ُضام10591318 ج1998-03-30ًىح َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

اء10621118 ي وف ج1998-07-14ًىح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

ي10571540 ٍك سَِ ج2001-01-05ًىحَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سى10561119 ٍك ُ ج1998-01-23ًىحَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

وب10641101 ج1997-11-07ًىحًَل اً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ى10611060 ورش سايل ب ج1995-07-04ًى َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ساين س ياء10611479 ج2000-01-12ًى َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ني10601070 سًو ساين جم ج1996-10-03ًى َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ف10621051 وس ي ً سحي ج1996-10-14ًى َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

مة10541057 اظ ج1996-03-25ًىصام ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

با10631251 س ده ج1999-11-26ًىصائ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

س10621054 ج1996-12-19ًىصد امح َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ج1998-12-22ًىصد مسَة10491221 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ٍك10601217 ج1999-07-12ًىصد هنَ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سهللا10571159 ج1997-07-08ًىصض ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

مية10601205 ج1999-05-12ًىصوري أ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10601274 ج2000-01-24ًىصوري ذ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ٍك10201055 ج1998-08-10ًىصوس هنَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ج1999-01-03ًىصون ص اميء10621143 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

س10491287 وو يت ً ج2000-01-12ًىًص َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ائضة10371193 ؽ ؿ ج1997-11-14ًىًص سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

سجية10531119 ج1998-06-15ًىزويل ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

َا10581633 ج2002-01-30ًىزويل ده َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ني10641018 س صي اي ج1995-04-16ًىٍز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ج2001-05-15ًىسريي سىِية10701290 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صحمي10641133 ساً ج1998-04-06ًىسريي ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

َة10551312 ي راه ج2000-10-30ًىعاؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

10551290َ ي ظ ج2000-07-17ًىعاؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ٍك10541332 ي هنَ ج2001-06-02ًلكَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

سى10371038 ي ُ ج1994-08-02ًلكَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

صحٌلن10421078 ساً ج1999-07-20ًىٌليل ؾب َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

ز10501091 زو ة ؾ ج1997-09-30ًمكرًي ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ن10641206 زل ج1999-02-09ًىٌاوي ق َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

صاي10551011 ج1993-07-24ًىٌاوي م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

ط سِام10551035 ج1994-12-31ًىًو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

دسام10601120 ي اب ع ج1998-01-06ًىًو َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج1997-09-30ملربع سِام10461036 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

س10581419 ج1999-11-11ملخرم ُي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سجية10621237 ج2000-06-18ملخواح ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

فاف10591429 ج1999-01-05حملخت ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

س10201142 ج2001-05-19حملخت ُي ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مية10541281 صش أ م ج2000-07-18حمل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

َمية10371007 ش ح صب ج1993-04-04خمل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ان10591598 ج1999-12-13خمليت امي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج2000-06-24خمليت مََىة10541273 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

مة10621315 اظ وض ف ج2001-12-20خمل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

ة10601077 ط اندً ج1996-11-13ملصاب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

الم10541216 ج1999-07-05ملصاس اح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ء10541289 صا ُز مة اً اظ ج2000-08-18ملصاس ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

سجية10381400 سًل ذ ج2001-10-30ملصا سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ي سىِية10581587 صظ ج2001-03-17مل َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

َا10701131 س ده زه ج1998-06-11مل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س جهص10201051 زه ج1998-06-11مل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ب جهص10631135 ًز ج1998-04-29مل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سي سِام10541286 ج2000-08-04ملسـ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ء10531039 صا ُز مة اً اظ ٍك ف ج1995-10-28ملس َ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

امثن10591307 ج1998-02-18ملضاوري ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ؽ ص اميء10701280 ج2001-03-11مل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سى10541092 ة ُ ج1997-04-11ملـصف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

الم10531019 ج1994-09-07ملـَوي أ ح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

ًب10591777 ج2000-12-20ملـمص ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ًب10611154 ج1997-04-17ملـمصي ًز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1997-03-25ملـمصي سىِية10701079 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

الم10571263 ج1998-10-18ملـزيي اح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

مية10711226 ج2001-07-11مللاري أ م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ج1997-08-11مللاري جِالن10641087 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

سة10621024 ج1995-07-13مللاري سـَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ن10641217 ز ازلٍ ج1999-03-20مللاري ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 011اثه

ء10141035 صا ُز مة اً اظ ج1996-02-23مللاري ف ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ج1999-08-08مللاري حمسن10621169 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ِام10591196 سم اً ج1997-02-18ملل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

عام10141020 ج1995-01-01مللصوش ؾ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

سوى10611205 رض ف ج1997-12-09ملل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

وى10611206 رض جن ج1997-12-09ملل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ـز10581601 س امل ج2001-06-24ملىين ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ي حٌان10551371 ج2002-01-01ملىمي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ة10141157 ج1999-12-27ملَس اندً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ي10561265 ععف ج1999-11-23ملََح امل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

س10631246 ج1999-11-07ملََح سـَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ة10581197 ج1998-01-10مليبَ اندً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي10491216 ىي هبِ ج1998-12-02مليهب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ان10551254 مي سي اإ ج2000-02-11ملي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

لفور10571180 س اً ج1997-09-20مليور ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ة10581557 اد ج2000-12-20مليور ك َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مة10591781 اظ ج2001-01-01مليوين ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ص10581049 وث ج1995-03-08ملِور ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س10601236 وو ج1999-09-09ملِول ً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ء10381008 صا ُز مة اً اظ وادي ف ج1993-08-06مل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ي10501059 سٌلؾَ ين ا ًو ج1996-07-26مل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ني10461091 س س اي ج2000-09-05ملمي َل فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ًب10641156 ني ًز ج1998-07-22مل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

س10591434 ج1999-01-08ًيعار َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ج1996-11-23ًيعاري محزة10571125 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ان10551258 مي ج2000-02-28ًيوار اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ي مسرية10601257 ج1999-11-30ًِبَ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ًل مٌال10611389 سً ج08-05-1999ًِ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ج1998-05-31ًِصمي سىِية10371236 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً
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وىس10571413 ي م ج1999-12-14ًًِز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

امثن10561051 ج1996-02-16ًِالل ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ان10701301 مي ج2001-08-03ًِاليل اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ج1995-01-24ًِاليل حس ياء10481030 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10371367 ورً ج2000-02-12ًِاليل ح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

س10481358 ج2001-03-26ًِياين أ و َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ج2000-12-15ًِيُين سىِية10491356 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

مية10201034 رشي أ م ج1997-05-17ًِواٌ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سن10541221 واح احل ج25-07-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

واح بالل10541195 ج27-03-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

وايح سىِية10561059 ج19-04-1996ً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ف10411161 وس وايل ً ج12-01-2000ً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

صمي10581041 ين م ودً ج06-12-1994ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وسف10501007 ين ً ودً ج11-10-1993ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

صمي10211064 وديي م ج05-09-2000ً ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

اء10601224 وراوي وف ج02-08-1999ً َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سي10581090 ِ يش امل ورٌ ج19-05-1996ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ري10621125 وزا ُز ج01-09-1998ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ز10581029 ٍز وزة ؾ ج02-07-1994ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سوى10371437 وزة ف ج27-01-2001ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ىص10371045 وزي ب ج25-09-1994ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وزي ص اميء10371455 ج17-04-2001ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

وصـَب10611432 ي ب ف وظ ج10-09-1999ً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

سٌلء10581134 ي ا وظ ج27-03-1997ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي جالل10571515 وظ ج03-10-2000ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

وي ص اميء10591558 وق ج19-09-1999ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

امثن10541357 م ؾ ًص وه ج31-01-2002ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

م10501197 صاي وهًَل م ج02-06-2000ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

صمي10571115 وًَجات م ج22-08-1996ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

سجية10541197 ومري ذ ج28-03-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ني10381218 س ون اي ج10-03-1999ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

َعَف10481144 ساٌ يس ؾب وانٌ ج26-09-1997ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ال10551241 اين أ م ُو ج28-12-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

وٌك10491334 وٍزات د ج25-09-2000ً َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

وى10611687 وٍزة جن ج17-10-2001ً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

اظية10551028 وٍزي ف ج20-08-1994ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ومييا ملَاء10571385 ج17-09-1999ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

وميَية مٌري10381006 ج17-07-1993ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

مة10501037 اظ ج1995-08-09ًزيول ف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ان10371402 ج2000-07-13ًَـُيش امي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

فايت10591415 ج1998-12-13ًَىل ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

س10381009 س َل اج ج1993-09-05م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

صمي10551001 سوي م اج ج1992-12-19م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

مية10591642 س ام اجِ ج2000-02-26م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 033اثه

ارس حٌان10611478 ج2000-01-12م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سجية10611261 ارس ذ ج1998-07-02م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

غ10641017 اف ف ح اًر ج1995-03-13م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ء10381212 صا ُز مة اً اظ ازة ف ج1999-02-19م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

مية10421096 و أ م ازه ج2000-04-13م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

326/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

َبة10381050 و ُو ازه ج1995-07-19م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ن10621133 زي أ مي اؾ ج1998-11-22م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

م10581629 صا ًك اه اً ج2002-01-21م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ة10551195 ًك اندً اً ج1999-04-27م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ٍك10641222 ان هنَ ام ج1999-04-08م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

مية10591342 ون أ م ام ج1998-06-12م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

ني10371482 ون أ م ام ج2001-11-28م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 048اً

وين سفِان10571225 ام ج1998-06-04م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ون محزة10541239 اه ج1999-12-14م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ص محزة10641137 اُ ج1998-05-08م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

ص سِام10541329 اُ ج2001-05-10م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

ائضة10561178 ايه ؿ ج1998-11-27م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

اميء10571095 اوي اًض  ج1996-04-12م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اوي مسرية10571258 ج1998-10-01م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

وسف10581212 ج1998-03-28مبارك ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

رية10601290 ج2000-05-14مبارش ُز َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ني10541090 س ج1997-04-08مبان احل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

وب10481178 ج1998-05-26مبدسم أ ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج2000-10-27مبدسم سىِية10531250 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ج1999-09-25مبدسم ص اميء10701199 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٌلل10701129 ج1998-04-26مبدسم ن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

هل10571129 س الإ ج1996-12-24مبخىص ؾب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سجية10641272 ج1999-12-12مرباك ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ج2000-01-05مربور برشى10371361 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ء10551335 صا ج2001-02-25مربور ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ج1999-11-15مربوك محزة10531199 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ًب10531249 ج2000-10-22مربوك ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ج2001-07-20مربوك سِام10531280 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ي10701137 ج1998-08-06مربوك سَِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ج1996-06-19مربوك سومِة10611103 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

امثن10591451 ج1999-02-10مربوك ؾ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

س10631197 ج1999-02-19مربوك َل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

ٍك10611536 ج2000-06-21مربوك هنَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

سى10591473 ج1999-03-19مربوك ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

مة10491336 اظ ج2000-10-04مربويك ف َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

مية10591844 ج2001-07-22مبسط أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ني10561018 ج1994-07-31مبسط أ م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ء10571037 صاي ج1994-07-31مبسط زه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

سٌلء10581451 ج2000-01-28مبضور ا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ِية10611101 ج1996-06-17مبضور أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ج2001-05-27مبضور هبَجة10631382 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ًب10571272 ج1998-11-18مبضور ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ج2002-01-29مبضور س ياء10581632 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج2000-12-06مبضور سِام10631358 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 018اثه

ج1999-06-22مبضور ص اميء10371320 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

صحٌلن10481104 ساً ج1997-01-07مبضور ؾب َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10491044 زل ج1995-01-20مبضور ق َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج1999-10-31مبضور حلسن10711153 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

صمي10641116 ج1998-01-21مبضور م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1999-07-23مبضور جهص10481250 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

سٌلء10591409 ج1998-12-04مبـويث ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

سٌلء10701291 ص ا ج2001-05-27مذاب ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ان10551291 ج2000-07-20مذعَؽ امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ًب10611678 س ًز ج2001-09-08مذـب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ص10491390 وث س ه ج2001-11-05مذـب َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

سٌلء10571348 ج1999-06-16مذلال أ  َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ىن10591204 ي حس  ج1997-04-11مذل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ًب10371427 ي ًز ج2000-11-27مذل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

َا10571026 ج1994-01-26مذييب ده َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10581241 ور ج1998-06-29مذييب ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وسف10711126 ج1999-04-18مذييب ً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ج2000-04-23مذولك حٌان10571462 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ًب10481233 ج1999-05-08مذولك ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ن10701325 ج2002-01-12مذولك ظالح ازلٍ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ج1996-07-10مذولك حمبوب10581096 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي10491355 ج2000-12-14مذولك م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

صمي10561376 ج2001-03-23مذولك م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ج1998-08-19مذولك مٌري10571246 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مية10591588 ج1999-11-24مذمين أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج2000-11-30مذمين سىِية10561352 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ج1998-09-10مذمين ص اميء10581262 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س10581032 وو ج1994-07-07مذمين ً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية10531196 ادي أ م ج1999-11-07جم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

ء10551125 صا س ُز اُ ج1998-02-18جم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ج1997-11-21جمبور ص اميء10371195 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

س سىِية10611522 ج2000-04-29جمهت َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ص10201036 اج سان ُ ج1997-08-04جم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية10491142 سوب أ م ج1997-10-14جم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ان10411228 مي سوب اإ ج2001-11-08جم َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

سويب برشى10571010 ج1993-06-22جم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

سة10591368 سويب رص َ ج1998-08-21جم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ـة10571040 سويب ودً ج1994-09-22جم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

وٌك10561202 سول د ج1999-03-14جم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

س10611296 َ ساذل سول ؾب ج1998-09-15جم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

مة10571436 اظ سول ف ج2000-02-02جم َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

س10701112 عم س اً سويل ؾب ج1998-01-01جم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سوين مٌال10541210 ج1999-06-17جم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

س10591540 سي َل ج1999-08-08جم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

سي مََىة10491102 ج1997-01-01جم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ني10421069 ج1999-02-11جمصي أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 014ؾب

صمي10541180 وج م ج1999-01-24جم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ال10591367 ودو أ م ج1998-08-20جم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ج1993-12-09جمَب سَمية10531012 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

مية10501257 س أ م ج2002-01-24جمَ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

س محزة10551318 ج2000-12-17جمَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ة10571592 اًر س م ج2002-01-26جمَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ِية10201029 سو ام ج1997-01-01جمَ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي ًعَفة10571262 ج1998-10-16جمَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًب10491111 اسن ًز ج1997-02-07حم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

صمي10491269 اسن م ج1999-10-24حم َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مة10371321 اظ غ ف اف ج1999-06-30حم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ن10611148 زل ب حِاين ق ج1997-03-17حم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

سن10641106 ج1997-12-10حمبوب احل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

س10591427 ج1999-01-01حمبوب اَل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

مية10591492 ج1999-05-07حمبوب ام َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ًب10561060 ج1996-05-04حمبوب ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

ج2000-07-23حمبوب س ياء10371406 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

اٍزة10561073 ج1996-12-18حمبوب ف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

صمي10381011 ج1993-10-01حمبوب م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج2000-05-30حمبوب هـمية10371389 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

ة10591030 ورً ج1993-11-05حمخاج ز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ء10371225 صاي ج1998-03-19حمخاج زه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ة10481130 صمي ج1997-06-12حمخاج م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ن10581237 ور ازلٍ ج1998-06-25حمخاج ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ج1997-07-06حمخاش مٌري10701088 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

اء10411012 يت وف ج1994-05-06حم َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

َا10551322 ج2001-01-02حمجويب ده َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ر10631130 لاد س اً ج1998-04-03حمجويب ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

مية10641235 ج1999-07-01حمصايب أ م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

صة سىِية10501114 ج1998-06-14حمصا ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

سجية10611102 صوش ذ ج1996-06-18حم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

سجية10641226 ج1999-05-11حمسن ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

سة10611270 ج1998-07-16حمسن رص َ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ى10581575 ج2001-02-13حمسن حض َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ـايل10591267 س اً ج1997-11-13حمسن ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ق10711046 صزا ساً ج1997-04-24حمسن ؾب َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ِية10581380 ني أ م ج1999-08-28حمس َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ًب10591591 ني ًز ج1999-12-01حمس َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

ج2001-07-08حمسُين هـمية10591841 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

م10561217 صا ي اه ج1999-05-12حمع َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

وصـَب10621019 ي ب ج1995-05-02حمع َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

ني10561229 ج1999-06-20حمضار أ م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ج2001-06-22حمضار سىِية10541339 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

امثن10541115 ج1997-11-15حمضار ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ٍك10641259 ج1999-10-16حمفاض هبِ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

ج1998-10-01حمفوظ حِاة10631164 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ج1998-05-24حمفوظ حِاة10571224 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

رية10531275 ج2001-06-01حمفوظ ُز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ج1999-10-12حمفوظ سىِية10591573 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ج2000-09-07حمفوظ س ياء10591725 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ج1999-06-14حمفوظ جهص10561226 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ة10591496 سً سـ ي اً ج1999-05-12حمفوػ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

سجية10591856 ي ذ ج2001-09-08حمفوػ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

ي ًعَفة10581428 ج1999-11-30حمفوػ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س هللا10641253 ادي ؾب ج1999-09-15َل َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

َبان10571237 س اب ج1998-07-16َل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ي10591678 ف س واً ج2000-05-08َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ال10611427 سي ام ج1999-09-01َل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

احتة10611245 سي ف ج1998-05-18َل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ص10701326 وث ود ه ج2002-01-31َل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ًب10481072 ودي ًز ج1996-06-23َل َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

مة10711171 اظ وح ف ج2000-02-09حم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

َا10531192 ور ده ج1999-10-16حم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 010اثه

م10301017 صا ه ي اإ ج1995-08-01حم ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 001ف

مية10601323 ن ام ي ازلٍ ج2000-11-06حم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

صة10591391 ُز مة اً اظ ن ف ي ازلٍ ج1998-10-10حم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ص10591316 وث ن ه ي ازلٍ ج1998-03-26حم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ي ص اميء10551099 ج1997-08-06حم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ِام10581625 ً ج2002-01-01حمَب اإ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ان10711216 ج2001-01-17حمَب امي َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 011اثه

ج1993-09-10حمَب سِام10381010 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

َـة10631228 س رب ج1999-08-27حمَ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

ش محزة10561071 ج1996-12-09حمرٌي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

م مسَة10491247 ج1999-06-07حمرًي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ء10591753 صا ُز مة  اً اظ ج2000-11-09خمخاري ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

سًـة10531276 ف ب ج2001-06-10خمخعَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

سحية10541275 ج2000-06-26خمخعَف م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ًب10591308 ش ًز صب ج1998-02-24خم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

ص10501067 اج ش ُ صب ج1996-09-08خم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سة10491284 ج2000-01-01خمضان فٌَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ن10551149 زل ي ق ج1998-07-17خمف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 027اثه

ًب10551232 ج1999-11-15خمَط ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

امثن10611137 ج1997-01-14خمَط ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ىن10591400 ج1998-11-03خمَط م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

صحٌلن10591594 ج1999-12-02خمَط ُبة اً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 030اثه

وسف10141034 ج1996-01-04خمَط ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

ج1999-04-27خمَف حفِؼة10561212 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 011اً

ن10381141 صوا ج1997-11-16خمَوف م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

فُسة10381042 ج1995-04-26خمَوف ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

وٌك10551220 ج1999-09-03خمَويف د َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ز10611100 ـٍز ساً ج1996-06-14خمَويق ؾب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

عام10611453 ج1999-10-29خمَويق ؾ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سهللا10561044 ى ؾب ج1996-01-01خم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

دسام10601309 ج2000-08-22خمَار اب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ي10601011 سٌلؾَ سان ا ج1993-05-23م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سان حفعة10601094 ج1997-05-28م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

م10581378 صا ه سراين اإ ج1999-08-20م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ء10641230 صا ُز مة اً اظ سراين ف ج1999-05-24م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ء10541122 صا ُز مة اً اظ س ف سٌر ج1997-12-08م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

ان سارة10461021 سك ج1996-12-20م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

اة10561087 ص جن سه ج1997-06-17م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

وين مٌال10571418 سه ج1999-12-29م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سوين محزة10371052 ج1995-01-01م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10541310 صا ُز مة اً اظ سايين ف ج2000-12-16م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

صمي10551256 سحي م ج2000-02-17م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

ي جهص10371291 سحي ج1999-02-08م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًب10611472 ن ًز سٍ ج2000-01-01م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

صمي10611120 ن م سٍ ج1996-10-03م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ى10531159 ععف ين امل سً ج1999-02-01م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ج2001-05-30مصاحب جهص10591836 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ط حٌان10641122 ج1998-02-11مصاب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

سٌلء10621055 ج1997-01-03مصايج ا َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

مية10571516 ج2000-10-10مصاح أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ان10581147 مي ج1997-07-14مصاد اإ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ياس10711168 ج2000-01-25مصاد اً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

صابح س ياء10481392 ج2001-12-30م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

س10611485 و امح صب ج2000-01-29م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

الم10541354 وج اح صب ج2001-12-17م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

سان10701319 صاتج اح ج2001-12-02م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية10581395 صاتح ذ ج1999-10-04م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ن10571328 زل صاتح ق ج1999-04-01م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سٌلء10531065 ي ا صجت ج1996-08-15م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

رية10491392 ىض ُز صث ج2001-11-28م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

ىض ظارة10581216 صث ج1998-04-17م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب10611053 اين ًز صج ج1995-05-09م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

اج10581407 صحبا احل ج1999-10-23م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ىت ًَىل10581283 صح ج1998-11-07م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء10591419 صا ُز مة اً اظ وم ف صح ج1998-12-25م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

ِام10621295 ً صيخ اإ ج2001-06-08م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

صمي10371329 صيخ م ج1999-08-13م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

م10601310 صا صزاق اه ج2000-08-25م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

صة10701186 ُز صزاق اً ج1999-07-24م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سة10381292 صزاق رص َ ج2000-01-30م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ًب10531155 صزاق ًز ج1999-01-04م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 008اثه

ى10501191 صزاق حض ج2000-03-17م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ص10581261 صزاق مع ج1998-09-08م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صزاق مٌال10141173 ج2000-05-17م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

سى10481035 صزاق ُ ج1995-05-21م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة10581203 صزاق وردً ج1998-02-11م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مي10211016 صاُ ب صزوق اإ ج1996-11-26م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ان10631074 صزوق امي ج1997-03-13م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

صزوق سـاد10631237 ج1999-09-23م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 012اثه

مة10591274 اظ صزوق ف ج1997-12-01م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

سى10531287 صزوق ُ ج2001-09-06م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ِية10541116 صزي أ م ج1997-11-19م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

اء10541303 صسول رج ج2000-11-10م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

صصان سىِية10551197 ج1999-05-06م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ي اس َة10631007 صذس ج1993-07-24م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ٍك10631049 ي مجَ صذس ج1996-05-25م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

ء10371235 صا ُز مة اً اظ س ف صص ج1998-05-30م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ة10571587 ور س ه صص ج2001-11-14م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

رية10561061 س ُز صص َ ج1996-05-22م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

ًب10611647 س ًز صص َ ج2001-05-30م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

س10411181 س َل صص َ ج2000-08-20م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

س10631187 س َل صص َ ج1999-01-01م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

331/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10591122 سي م صص َ ج1996-04-22م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

صمي10601340 صصُش م ج2001-01-19م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

صمي10481173 سي م صك ج1998-04-02م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

اء10611333 وب من صق ج1998-12-28م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

مية10571533 صكُش ام ج2000-12-10م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ن10591487 زل وم ق صك ج1999-05-01م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

ٍك10141199 صهُين هنَ ج2001-02-12م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

ص10541113 وث ويش ه ُص ج1997-09-17م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

دسام10711127 صوان اب ج1999-04-20م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ني10701040 صوان أ م ج1995-09-16م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية10591376 صوان ذ ج1998-09-14م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

مي10531294 صوان ر ج2001-12-13م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ة10601213 وزً صوان ف ج1999-06-14م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

مي10581017 صاُ صواين اب ج1993-12-21م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10591532 وو صوس ً ج1999-07-20م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 027اثه

ص10201140 اج صحي ُ ج2001-03-26م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ِية10571529 س ام ًص ج2000-11-25م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

ى10371318 ورش س ب ًص ج1999-06-20م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

زل10581410 ا س ذ ًص ج1999-10-29م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س ص اميء10411198 ًص ج2001-01-17م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

س ظاحل10591682 ًص ج2000-05-18م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ص10541226 وث س ه ًص ج1999-08-16م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

اء10371152 س وف ًص ج1997-04-21م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ل10571187 صاب صمي ك ج1997-11-02م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

صمي ًََىى10531054 ج1996-04-20م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

ين10211072 صمي مـاً ج2001-09-17م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

ًب10611303 ين ًز ًص ج1998-10-12م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ق10611661 ين رشو ًص ج2001-07-24م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ء10411087 صاي ج1998-05-28مزار زه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

س10421124 ج2001-09-30مزايك أ مح َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 017ؾب

ج2002-05-04مزداين مٌال10551381 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 039اثه

سجية10601177 ي ذ زروؾ ج1998-12-29م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

زري ص اميء10201065 ج1998-12-17م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زري ص اميء10591772 ج2000-12-13م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ة10611267 ة حًص زلك ج1998-07-07م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

مية10381028 زيك أ م ج1994-10-03م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ني10561323 ار ايمس ُز ج2000-07-29م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

سى10551370 زواب ُ ج2001-12-20م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

مية10411040 زوار ام ج1996-03-20م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ِة10711120 زور رك ج1999-02-24م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 006اثه

زوز محزة10571070 ج1995-08-27م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

مة10371244 اظ زون ف ج1998-07-12م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ان10711015 زوين امي ج1995-05-03م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

س10641164 زايت امح ج1998-08-24م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ء10631307 صا ُز مة اً اظ زايت ف ج2000-06-15م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ان10591516 مي زايد اإ ج1999-06-19م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

سة10501100 زاين رص َ ج1998-01-28م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ن10601084 زاين ؿالء ازلٍ ج1997-01-21م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سة10481093 اج زاين م ج1996-11-21م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10611293 زاين م ج1998-09-07م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ني10371224 س زاين اي ج1998-03-16م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ني10531139 س زاين اي ج1998-09-08م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ري10201119 زايين ُز ج2000-07-03م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني10561163 س زايين اي ج1998-08-24م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ني10641085 س ز اي ٍز ج1997-07-18م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 005اثه

مة10621122 اظ يو ف ًز ج1998-07-30م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ين ظالح10531213 ًز ج2000-01-16م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ني10641158 ود أ م ًز ج1998-07-29م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ن10551181 صوا ق م ج1998-12-27مساب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ِام10581221 س اً ج1998-05-08مساؿ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س ًَىل10631058 ج1996-10-27مساؿ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

س10561318 س َل ج2000-07-16مساؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

ف هـمية10501065 ج1996-08-20مساؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

س10581459 س َل ج2000-02-21مساؾَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

دسام10381296 ص اب ج2000-02-12مساف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ص ص اميء10711094 ج1998-04-30مساف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ى10421120 ج2001-07-20مساوي سَم َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ج1997-01-18مساوي جهص10491107 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج1999-02-24مس خادي فذَحة10491234 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ص10581424 اج ج1999-11-15مس خبرش ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

مية10411121 ني ام ج1999-01-20مس خـ َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ِام10551337 ً ج2001-03-25مس خلفص اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ٍك10561321 ج2000-07-26مس خلفص سَِ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

س10611694 وو ج2001-11-24مس خلفص ً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

سجية10601107 س ذ ج1997-10-08مس خفِ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

اء10481228 س رج ج1999-04-01مس خفِ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

س سومِة10601258 ج1999-12-03مس خفِ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10461100 ج2000-12-16مس خلمي أ م فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 005صويقؾ

ج1997-01-01مس خلمي سـاد10531072 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 004اثه

سٌلء10501060 ج1996-08-01مس خور أ  ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ن10481372 ز ازلٍ ج2001-07-24مس خور ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ة10141100 سام ج1998-09-05مس خوري أ  ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 011اً

ج2001-03-10مسروين حٌان10641374 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

ج1998-12-07مرسار سىِية10591411 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

سجية10541319 ج2001-01-24مرسور ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 028اثه

ج2000-02-02مرسور مٌال10581454 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ًب10541272 ج2000-06-19مسعار ًز َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

دسام10531220 ج2000-03-22مسعصي اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

ة10591877 ور ج2001-11-26مسعصي ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ص10461071 اج ج2000-04-05مسـادي ُ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

سي10571122 ِ ف امل ج1996-09-24مسـ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1996-06-28مسـودي ظباح10601063 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة10621181 صمي ج1999-09-25مسـودي ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ة10581341 صمي ج1999-05-19مسـودي ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ج1992-12-02مسـودي ٍزة10581001 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ج2001-02-22مسـودي ٌرسى10591801 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ف حس ياء10581430 ج1999-12-01مسـَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ًك حىمية10641036 ج1996-01-01مس َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص10601380 وث ًك ه ج2002-01-02مس َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ص10571086 ني مع ج1996-02-20مسى َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

صمي10611418 ني م ج1999-08-13مسى َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ني هـمة10621163 ج1999-06-28مسى َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 009اثه

ًب10371017 ج1993-09-06مسٌلر ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

د10571282 وا ج1998-12-08مسًِل ج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

س10561246 ج1999-09-03مسًِل سـَ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ى10301127 ج2001-05-13مسواك سَم ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 007ف

ء10601300 صا ُز مة اً اظ ج2000-07-13مسواك ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

سي10591137 ِ ج1996-07-07مضاط امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 007اثه

ى10561098 ورش ج1997-08-18مض خاق ب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ج1999-07-24مض خاق محزة10581369 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ة10551044 ور ج1995-05-08مرشايف ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 022اثه

ج2002-01-23مرشيق ٌرسى10501256 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

سي10561389 ِ ف امل ج2001-09-23مرشً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

سحية10481194 ف م ج1998-09-18مرشً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ف مِية10571231 ج1998-07-01مرشً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ج1999-01-06مضعاج سِام10641195 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 010اثه

ء10571331 صا ُز مة اً اظ ج1999-04-12مضـار ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ي ص اميء10611200 ج1997-11-12مضـ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

ج1997-12-21مضلوف حٌان10581190 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة10551308 صمي ج2000-10-15مضىور ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ج2000-10-15مضمويم حٌان10381339 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

سة10591438 ًص ج1999-01-16مضِور ف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

ِام10371238 ج1998-06-05مضوش اً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج1998-08-18معاد وس مية10371255 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ائضة10551005 ج1993-03-20معادق ؿ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

م10371299 صا ه ج1999-04-06معباح اإ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

وب10591319 ج1998-04-04معباح أ ً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

رية10611689 ج2001-10-25معباح ُز َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

ج1997-02-07معباح فذَحة10381104 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ج1994-03-17معرب ملَاء10381021 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سق سفِان10481215 ج1999-02-02مع َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

رصي ظفاء10371351 ج1999-11-13م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ج2000-02-14مععايف حِاة10591637 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 032اثه

سجية10581247 ج1998-07-15مععايف ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ًب10331020 ج1997-04-03مععايف ًز سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

دسام10581422 ج1999-11-14معَح اب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

مية10481375 ج2001-08-09معَح ام َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ى10301118 ج2001-01-27معَح حض ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ج1999-10-12معَح ٌرسى10381267 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ان10591661 ج2000-04-12معَوح امي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ج2000-10-13معَويح حس ياء10621260 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

ج1998-07-13معَويح ظفِة10641152 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

سجية10571111 ج1996-08-15معوري ذ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ج1998-07-09معوم ص اميء10371242 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

رضار سارة10551015 ج1993-11-10م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 020اثه

مية10411137 ج1999-08-11مضمون أ م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

ج1995-06-13معاط أ رشف10541039 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ل10481114 اد ج1997-03-20معاك ؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ج1993-02-05معصب ٌرسى10141001 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

مية10581222 ي ام ج1998-05-10معَـ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

نئ سِام10581379 ج1999-08-20معم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ج1994-09-30معِور ص اميء10461007 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ة10561085 سً سـ ج1997-05-20معِري اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

ٌلد10561057 ج1996-04-12معَؽ ؾ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 003اً

س10561312 ج2000-06-21معَؽ َل َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

م10141105 صا ه ج1998-10-23مـاد اإ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

ج1997-01-01مـاد سَوى10561075 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 004اً

سى10561238 ج1999-07-29مـاد ًـياين ُ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ن10601247 زل ج1999-10-21مـاش هللا ق َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ة ملَاء10571570 ج2001-08-07مـاًو َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

دسام10141189 ج2000-10-20مـخارف اب ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 016اً

مي10641400 صاُ ج2001-10-22مـرتف اب َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ف حس ياء10621231 ج2000-05-03مـرًت َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

ج1997-11-01مـزت بالل10711073 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ج1995-02-14مـزت ص اميء10711013 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ة10631202 صمي ج1999-03-04مـخعم ابهلل ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

ن10581077 ج1995-12-27مـخعم رضوا َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ج2000-12-31مـخعم صـَب10211068 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

وىن10591045 ج1994-04-29مـخعم م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

وٌك10551077 س ابهلل د ج1996-10-03مـخض َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ٍك10631102 س ابهلل هنَ ج1997-10-10مـخض َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

سجية10411032 س ذ ج1996-01-01مـخض َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

ج1997-11-26مـصف س ياء10591271 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ي10611094 سٌلؾَ ج1996-03-21مـصوف ا َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

اج10711048 ج1997-05-01مـصوف احل َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ج1999-10-14مـصوف حس ياء10561256 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سجية10531247 ج2000-10-13مـصوف ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

ًب10571096 ج1996-04-12مـصوف ًز َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ى10541263 ج2000-05-01مـصوف حض َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ة10581436 ُز ج1999-12-09مـصوف ى َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ج2000-04-12مـصوف وظال10461072 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 004صويقؾ

ج2000-02-09مـصوف ٌرسى10541253 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

َعَف10531221 ساٌ ج2000-04-06مـصويف ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ن10591163 ج1996-10-22مـز رضوا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ا10381034 ور ج1994-11-07مـزاين ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ج2000-06-29مـزاوي أ رشف10561314 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 016اً

سجية10381384 ج2001-07-03مـزز ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

ة10561084 سً سـ ج1997-05-14مـزوز اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

لفور10371479 س اً ج2001-11-12مـزوز ؾب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

ج2000-12-19مـزوز فذَحة10611605 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

سجية10591512 ج1999-06-09مـزوزي ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

ب10611695 ج2001-11-27مـزوزي راب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

وٌك10381370 ج2001-03-30مـضاوي د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ج1999-01-22مـعاوي مسرية10381208 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ة10611221 ورً ج1998-02-07مـعوف ح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

س10641155 ى هللا سـَ ج1998-07-21مـع َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج2001-05-22مـعري اس َة10571565 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ان10541082 مي ج1996-12-02مـفص اإ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ج1999-01-02مـلود سَمية10371285 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ًب10701324 ج2002-01-11مـلول ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

امثن10641319 ج2000-06-10مـلول ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 016اثه

ىض10611657 ج2001-06-30مـَويم ر َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

سة10611590 ج2000-11-19مـمور سـَ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ء10141055 صاي ج1997-05-21مـيان زه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

اد10571170 ج1997-08-11مـياوي هج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ج1994-09-13مـية مسَة10551029 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ي10501170 وف ج1999-09-22مـية ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ج1998-01-26مـيوي سىِية10531105 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

ن10541249 ج2000-01-18مـيوي ؿالء ازلٍ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ج1998-09-24ملاري أ س َة10501121 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 016اً

سٌلء10141172 ج2000-05-16ملاي أ  ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ج1998-10-25ملصاين حسام10581279 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س10591680 ج2000-05-10ملصاين َل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

الم10571424 ج2000-01-07ملفور اح َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ج1999-01-10ملفور مِية10571301 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 016اً

ص10541038 اج ج1995-06-01ملفور ُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

ج1995-09-02ملالزي حِاة10421020 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 011ؾب

امثن10551107 ج1997-11-01مليَة ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

وٌك10581138 ج1997-05-17مفذاح د َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ج1994-04-08مفذاح سـاد10491019 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ج1998-06-18مفذاح سىِية10581232 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ج2000-11-14مفذاح ؾبري10561348 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

امثن10501235 ج2001-03-28مفذاح ؾ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ن10591756 زل ج2000-11-10مفذاح ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 038اثه

ج1999-12-09مفذاح ًبىن10561268 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

صمي10561175 ج1998-11-18مفذاح م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

وى10701019 ج1994-08-01مفذاح جن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سى10371205 ج1998-01-01مفذاح ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

َعَف10581284 ساٌ ج1998-11-08مفذزري ؾب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س مـاذ10591766 سال َل ج2000-12-02مف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 039اثه

ِة10621144 ج1999-01-11مفضال رك َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ًب10561287 ج2000-02-27مفضال ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 015اً

س10621088 ي سـ ج1997-12-24مفض َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ي وس مية10371323 ج1999-07-22مفض سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

صمي10641287 ج2000-01-15مفىص م َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 015اثه

ج1999-04-01مفِوم جحَبة10501142 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ج1994-05-19مفِوم سىِية10381025 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سوى10421054 ج1998-07-20مفِوم ف َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 013ؾب

ة10411021 ج1995-04-19مفِوم اندً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 017اب

سر10701127 س ب ج1998-03-13مفِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ن10421103 زل س ق ج2000-07-12مفِ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

ة10551119 س اندً ج1998-01-23مفِ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

لين10631151 ساً سي ؾب ج1998-08-20مفِ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

صمي10631179 سي م ج1998-11-23مفِ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 009اثه

ى10591854 ورش ج2001-09-05ملبول ب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1999-12-06ملبول محزة10631257 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 013اثه

ج2001-02-03ملبول محزة10591796 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

وٌك10591790 ج2001-01-21ملبول د َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ًب10201033 ج1997-04-12ملبول ًز ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء10571214 صا ُز مة اً اظ ج1998-04-07ملبول ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ة10631333 ُز س ى ج2000-09-13ملذع َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ص10381013 وث ج1993-10-23ملذيؽ ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ج1998-08-19ملحاش ص اميء10561161 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك10301070 ساد سَِ ج1998-11-27مل ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ساد ص اميء10201016 ج1995-04-28مل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني10611449 ساد ايمس ج1999-10-21مل َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

ًب10491157 سم ًز ج1998-01-26مل َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

سحية10631278 سم م ج2000-01-16مل َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ف10501115 وس سم ً ج1998-06-23مل ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

س10541159 ِ ج1998-09-26ملصد وح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ٍك10581033 ج1994-07-22ملعودهللا هنَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ل10201058 اد ج1998-10-02ملور ؿ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ني10581270 س اكري اي ج1998-10-09م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ِية10571076 اكحف أ م ج1995-10-30م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

اكحف ص اميء10571518 ج2000-10-21م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي10711136 اكحف م ج1999-07-06م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ان10141045 مي اكك اإ ج1996-10-28م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ي10591557 سٌلؾَ اكوي ا ج1999-09-18م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ان10701322 مي اكوي اإ ج2002-01-10م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ٍك10411191 اكوي هنَ ج2000-11-08م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ىي10591026 اكوي حي ج1993-10-01م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 002اثه

ٍك10371396 ز هنَ اكٍ ج2000-06-23م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

يس جهص10491085 اكٌ ج1996-07-06م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ال10501106 ج1998-03-28مىذوب ام ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

س10701201 وو سول ً ج1999-10-24مى ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مية10491070 ج1995-12-26مىصام أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ان10581512 ج2000-08-17مىصم امي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ي10701009 ج1993-10-04مىصوم وائ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

زة10481206 ٍز ج1998-11-20مىصويم ؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ج1997-09-15مىصمي سىِية10591250 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ىن10541028 ج1994-09-29مىصمي م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 014اثه

سى10541070 ج1996-08-31ممكويل ُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ج2000-10-25مىوار ص اميء10501214 ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 020اً

صمي10501099 ج1997-12-31مىوار م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ِة10411143 ج1999-09-08مىودي رك َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

ام10591830 ج2001-05-18مىودي وئ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

صمي10631263 ج1999-12-20مىوس م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 014اثه

ء10701015 صا ُز مة اً اظ ج1994-04-14مالح ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة10551087 ج1997-02-06مالح اندً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

صمي10571299 ج1999-01-08مالخ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

ة10641179 ي اندً ج1998-11-18مالظ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ًب10381240 ج1999-06-21مالل ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صمي10631324 ني م ج2000-08-08مَى َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ج2000-06-01مَوك حٌان10591684 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

337/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سجية10611243 ج1998-05-14مَوك ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

صة10491130 ج1997-07-21مَوك ُز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ج2000-07-26مَوك سىِية10581505 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ء10711194 صا ُز مة اً اظ ج2000-09-16مَويك ف َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ج2000-09-03مََاان ص اميء10581516 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ان10701037 مي ج1995-08-07مََح اإ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ِام10581548 ً ي اإ ج2000-11-23مََح َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

جود ؾخَلة10591185 ج1997-01-10مم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 010اثه

س ًَىل10411099 ج1998-09-02مم َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 020اب

سوح حس ياء10381098 ج1996-12-08مم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

َة10481382 سوح زه ج2001-10-17مم َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

سي10701320 سوح هم ج2001-12-07مم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة10701120 سوح اندً ج1998-02-01مم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10611151 زي َل ج1997-04-02مم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ىن10701279 زي م ج2001-03-10مم ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ِية10611450 ج1999-10-22مٌايج أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 021اً

سوى10601298 ج2000-06-16مٌايج ف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ج1999-12-23مٌايج جهص10481284 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

ة10371227 صو ج1998-04-08مٌادر م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ال10571157 ج1997-06-21مٌار أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

سة10531081 ج1997-04-24مٌار رص َ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 005اثه

ى10371472 ج2001-08-01مٌار سَم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

وىن10711138 ج1999-07-18مٌار م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ج1998-09-14مٌاف سىِية10591377 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ى10491112 ج1997-02-12مٌاف حض َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ى10591018 ج1993-08-06مٌال مععف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ن10371379 زل ج2000-03-23مٌام ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

صمي10621247 ج2000-08-12مٌاين م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

رص حفِؼة10571359 ج1999-07-22مٌخ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

مية10531057 ىي أ م ج1996-05-23مٌهت َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

مة10541144 اظ ج1998-06-05مٌجوري ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ص10631043 وث سر ه ج1996-01-01مٌ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 003اثه

احتة10541234 رص ف ج1999-10-23مٌ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 024اثه

ص10561158 اج رص ُ ج1998-08-07مٌ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ج1999-05-25مٌعف سىِية10201078 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن10531021 زل ج1994-12-26مٌعف ق َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ص10381281 وث ج1999-12-06مٌعوب ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

س10551034 ج1994-11-28مٌعور امح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ة10641353 سام ج2000-11-08مٌعور أ  َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ج1998-07-30مٌعور فذَحة10591358 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 018اثه

وى10541355 ج2001-12-18مٌعور جن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 030اثه

ي10591579 سٌلؾَ ج1999-10-27مٌعوري ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

سجية10371380 ج2000-04-09مٌعوري ذ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اء10601180 ج1999-01-05مٌعوري وف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

صمي10381057 ج1995-10-26مٌعري م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

سجية10611376 ج1999-03-15مٌضور ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ج1996-08-22مٌؼور سومِة10601067 َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ي10621110 ج1998-05-31مٌؼور هبِ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

س محزة10591498 ج1999-05-15مٌل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج1996-05-03مٌلوش مََىة10421025 َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 012ؾب

ج2000-08-08مهنايل حىمية10591715 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سجية10551235 ج1999-12-04مٌوار ذ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

مي10571196 صاُ ج1997-12-15مٌوال اب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 010اً

سجية10631099 ج1997-10-02مٌويب ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ء10571271 صاي ج1998-11-18مٌور زه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

صمي10541103 ج1997-07-18مٌور م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

سٌلء10411046 ىن أ  ج1997-01-02م َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 018اب

سجية10581174 ين ذ ج1997-11-02م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي10611651 ج2001-06-07مٌَار م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ج2000-10-29مٌَاين أ س َة10581543 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

م10591782 صا ج2001-01-01مٌَاين اه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 040اثه

ال10571434 ج2000-01-28مٌَاين أ م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ني10491337 ج2000-10-15مٌَاين أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

سجية10581186 ج1997-12-16مٌَاين ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ء10571041 صا ُز مة اً اظ ج1994-10-11مٌَاين ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ة10571013 ج1993-08-22مٌَاين مَِود َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ة10571345 ج1999-05-23مٌَاين اندً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

ٍك10571496 ج2000-08-01مٌَاين هنَ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

مية10601305 ج2000-08-03مٌَب أ م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

ج2001-03-12مٌَب حٌان10381367 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ج1998-06-02مٌَب جنالء10531117 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 006اثه

باري10591165 ج1996-11-01مٌري اجل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ج1995-07-30مٌري محزة10461016 فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

َة10301145 ج2002-03-10مٌري راه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 008ف

رية10631008 ج1993-09-05مٌري ُز َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 001اثه

ج1996-11-24مٌري سارة10711038 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

امثن10581258 ج1998-08-28مٌري ؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وسف10541181 ج1999-02-03مٌري ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ني10711068 س أ م ي َل ج1997-09-12مٌَ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ج1999-04-14مٌَويل مسرية10571332 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ى10711061 ص سَم اج ج1997-08-21هم َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ص س ياء10381307 اج ج2000-05-11هم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

لين10581405 ساً يب ؾب ج1999-10-21هم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سجية10641126 ج1998-03-05همخاد ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه

سي سومِة10201091 ج1999-12-04همخ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

جور س ياء10601091 ج1997-05-18هم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ساوي اس َة10601202 ج1999-05-01هم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ان10561162 ساوي امي ج1998-08-19هم َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

د10591561 ساوي مصا ج1999-09-26هم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

اة10501048 ساوي جن ج1996-02-14هم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 012اً

ة10551223 صمي سب ه ج1999-09-29هم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ًب10141206 ص ًز سٍ ج2001-05-12هم ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ائضة10591852 شب ؿ ج2001-08-29هم َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 043اثه

صة10141015 صي ُز ج1994-08-21هم ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

صمي10531252 ين م ج2000-11-05هم َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

وال سِام10371461 ج2001-05-19هم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سجية10491103 سرة ذ ج1997-01-10همَ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

ج2000-01-11همريي مََىة10581443 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

339/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

س10141044 ٍك َل ج1996-08-27همَ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

ي10211061 مي أ م ج2000-06-27هم ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

وب10491293 سي أ ً ِ واح ج2000-02-22م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

سجية10561182 ضَؽ ذ وا ج1998-12-13م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

صمي10571107 ق م واف ج1996-07-20م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ني10571050 س ق اي واف ج1995-02-06م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

سجية10561195 واق ذ ج1999-01-22م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 010اً

واق مٌال10601301 ج2000-07-17م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

وايل قَثة10571379 ج1999-09-10م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ني10581102 وبسط ايمس ج1996-08-31م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10571276 وو ي ً وبعَ ج1998-11-28م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

وثَق ص اميء10621271 ج2000-11-21م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

وب10481077 وج أ ً ج1996-08-16م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

د10591407 ان ودا وج ج1998-11-26م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

َمية10541246 ويج ح ج2000-01-01م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

ويج مِية10551026 ج1994-08-14م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

س10561021 س او وجِ ج1994-10-05م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ة10591146 وه سي م وح ج1996-08-07م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

َا10611531 وحِا ده ج2000-05-29م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ص10591241 وح ًل ه وذ ج1997-08-23م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ودة سىِية10541104 ج1997-07-23م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ودن حس ياء10301061 ج1998-06-07م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ص10501063 اج ودين ُ ج1996-08-12م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

مة10381102 اظ ب ف ؤدً ج1997-01-10م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

س10371021 عم س اً وراد ؾب ج1993-11-02م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ق ًبىن10501018 وراف ج1994-06-09م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

مية10501198 وردي أ م ج2000-06-06م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

سجية10201143 س ذ ورص َ ج2001-06-03م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ِام10561106 وزول اً ج1997-10-09م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 006اً

ائضة10611135 وزون ؿ ج1997-01-02م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

س هللا10381134 وساوي ؾب ج1997-09-28م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

صمي10201133 ي م وس خل ج2001-01-06م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وسفِؽ هـمية10301065 ج1998-09-13م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

وىس ًَىل10141029 ج1995-08-08م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

وصايف ٌرسا10561367 ج2001-02-01م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ًب10201061 وظبري ًز ج1998-11-11م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي10571227 اد ًـياين م وؿ ج1998-06-06م َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ٌلل10551261 س ن وؿ ج2000-03-05م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 033اثه

وقَا وظال10481202 ج1998-11-15م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

وقَت حس ياء10591052 ج1994-08-21م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 003اثه

ء10611192 صاي ق زه وف ج1997-10-14م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

صمي10711096 ق م وف ج1998-05-19م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

مية10701177 سي ام وفِ ج1999-05-11م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س10371212 وكصان ُي ج1998-02-02م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

وكِت سىِية10561228 ج1999-06-19م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

واكن ًعَفة10561149 ج1998-06-10م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ء10601004 صا ُز مة اً اظ ولك ف ج1992-12-21م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

د10211059 ي ودا وهَ ج2000-04-22م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ان10631085 ول امي ج1997-06-24م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

340/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح
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ام10381399 ويل وئ ج2001-10-27م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 039اً

مة10611463 اظ س ف وًَ ج1999-12-06م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

مية10501163 ن أ م وم ج1999-07-28م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

ن محزة10631212 وم ج1999-05-14م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 011اثه

اء10211076 ن رج وم ج2001-12-13م ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

اب10481142 ن رحي وم ج1997-09-15م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

ى10581309 ن سَم وم ج1999-01-05م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ائضة10611568 ن ؿ وم ج2000-09-28م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

امثن10621090 ن ؾ وم ج1997-12-29م َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 005اثه

ن10541098 زازلٍ ن ؾ وم ج1997-06-27م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

ني10501179 ن حمس وم ج1999-12-01م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً

مي10301081 صاُ ين اب وم ج1999-04-25م ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 005ف

ين حِاة10371055 وم ج1995-01-14م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سجية10561091 ين ذ وم ج1997-07-29م َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 005اً

مية10551166 و أ م وم ج1998-09-08م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 028اثه

ًب10541198 و ًز وم ج1999-03-28م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

و ص اميء10481260 وم ج1999-09-02م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 038اً

وش فصح10611276 وم ج1998-07-30م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

ـصيب10591388 خادي اً ُو ج1998-10-06م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

الل س ياء10701300 ُو ج2001-08-02م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س10541179 وب أ و ُو ج1999-01-23م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

ة10371388 صمي وب ه ُو ج2000-05-19م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

س10711172 وب َل ُو ج2000-02-15م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

س10541264 َب رص َ ُو ج2000-05-03م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 026اثه

ًب10581169 َب ًز ُو ج1997-10-10م َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك10551245 َب هنَ ُو ج2000-01-11م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 032اثه

فة10541187 ٍك رشً ومي ج1999-03-03م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ًب10561272 ج1999-12-15مِات ًز َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

ج2000-04-17مِار برشى10491302 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

ج2001-10-30مِة مسَة10621312 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 016اثه

س10571381 ج1999-09-12مِج رص َ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ساين جهص10581570 ج2001-01-31مِ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ال10481278 ج1999-12-08مري أ م َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

سي10571140 ِ ج1997-03-16مريس امل َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 007اً

ج1995-04-03مريوش حس ياء10141024 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 008اً

َؽ10561325 ج2000-08-19مُساوي رب َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 017اً

بار10551036 ساجل ج1995-01-14مُيس ؾب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

س10141175 س سـ ج2000-05-30مََِ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ج2001-06-17مميون سىِية10621297 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

صمي10371210 ج1998-01-20مميوين م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ج1998-03-02انجت حىمية10581209 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س10561391 ي َل ج2001-10-10انجت َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 020اً

سٌلء10581072 ج1995-12-01انحج أ  َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ال10501251 ج2001-10-30انحج أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ص10411159 وث ج1999-12-20انحج ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

صمي10491073 ج1996-01-17انحج م َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

س10411005 ي ُي ج1993-03-30انحج َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

َمية10541143 س ح ج1998-05-31انج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

ء10481068 صا ُز مة اً اظ س ف ج1996-06-07انج َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ج2001-02-08انمج برشى10301120 ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

وهَا10611079 ج1995-11-14انمج م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 004اً

يس حفعة10581602 ج2001-07-07انيج الادٌر َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

اميء10701061 ج1996-09-10انيج اًض  ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وب10621139 ج1999-01-01انيج اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ج1995-06-07انيج سارة10561035 َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ج1997-09-07انيج سـاد10141063 ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 010اً

ج1998-06-27انيج مسرية10541146 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 020اثه

مة10551073 اظ ج1996-07-21انيج ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ص10371105 وث ج1996-05-22انيج ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س10381408 ج2002-01-14انيج ُي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ج2001-12-18انيج َُبة10491395 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 046اً

صحمي10641173 ساً مي ؾب ج1998-10-26انج َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

سة10591007 ج1993-04-06اندر رص َ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 001اثه

ج1995-07-24اندر سِام10371073 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان10561377 ج2001-04-11اندم امي َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

مية10561346 ج2000-11-06اندي ام َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

ج1999-02-02اندي محزة10581323 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ج1996-08-30اندي سارة10381088 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ِام10571275 ً ص اإ ج1998-11-25اندٍ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 014اً

ج2000-06-07انٍز حس ياء10581492 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ج2000-02-02انس حلسن بسمة10381293 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

س ًبىن10371083 س ج1995-11-17ان سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س جهص10381178 س ج1998-07-12ان سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

وسف10641149 ج1998-07-06انحص ً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ة10571573 سام ج2001-08-11انرص ا َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج1996-02-12انرص جهيان10211011 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

ج1997-07-19انرص محزة10621066 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

سة10711043 ج1997-02-01انرص رص َ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

ى10501252 ج2001-11-26انرص سَم ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ىس10461002 ج1993-07-28انرص ؿُ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

ء10631033 صا ُز مة اً اظ ج1995-08-05انرص ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

ى10591484 ععف ج1999-04-20انرصي امل َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 025اثه

مية10461054 ج1999-06-29انرصي ام فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 003صويقؾ

سجية10491241 ج1999-04-24انرصي ذ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

َا10381329 ج2000-09-17انرصي ده سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 036اً

ء10561380 صاي ج2001-06-27انرصي زه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ًب10411144 ج1999-09-09انرصي ًز َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 023اب

صمي10531035 ج1995-09-29انرصي فِاليل م َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 002اثه

ٍك10211048 ج1999-11-29انرصي هنَ ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ًب10611009 ظف ًز ج1993-06-05ان َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س10561275 ظف َل ج1999-12-22ان َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

د10571120 ظف مصا ج1996-09-14ان َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

فاف10571368 ضري ؾ ج1999-08-12ان َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ري س ياء10711064 ج1997-08-28انػ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

ِام10601244 ً ؽ اإ ج1999-10-06انف َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

سة10591463 ؽ سـَ ج1999-03-02انف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

صمي10591821 ؽ م ج2001-04-12انف َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ني10501117 ي أ م ـ ج1998-06-27انف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

مية10571567 ج2001-05-28انوي ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج2000-11-15انوي سِام10491346 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ة10541079 وزً ج1996-11-08انوي ف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 016اثه

ص10411127 وث ج1999-05-18انوي ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 022اب

سٌلء10331041 بَب أ  ت اح ج1999-06-09انً سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ة10481101 سً سـ لري اً ت أ ف ج1996-12-30انً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

و حس ياء10541050 ت مح ج1995-11-14انً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

صمي10611121 ديس م ج1996-10-05انً َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 006اً

ج1999-07-23انمي سَوى10701185 ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ني10581024 س أ م ساوي َل ج1994-02-27هب َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ج1998-07-14هرباص حِاة10491191 َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ز10641163 ٍز ج1998-08-20هبًل ؾ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه

ص10531295 ج2001-12-28هبًل مع َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ور10701004 هباين اُز ج1993-03-25ى ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

امثن10541131 ج1998-02-06هبوري ؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

صمي10601013 ج1993-08-03هبويق م َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ى10701170 ي سَم ج1999-03-05هبِ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص10381106 اج ي ُ ج1997-02-09هبِ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ج1998-10-10هبَِ س ياء10581271 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ج2002-01-02هبَِ سومِة10711234 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ج1996-01-18هبَِ ص اميء10371093 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ج1997-02-11هبَِ ًَىل10581128 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ٍك10711077 ج1998-01-01هبَِ هبِ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 004اثه

سجية10631149 ج1998-08-07هخاف ذ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

دسام10581002 اح اب ج1992-12-21جن َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10541163 يس اان اح الادٌر ج1998-10-18جن َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 021اثه

مية10701069 اح أ م ج1996-11-30جن ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اح سىِية10591452 ج1999-02-13جن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

صمي10381317 اح م ج2000-07-03جن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 035اً

اري فذَحة10591175 ج1996-12-21جن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 009اثه

ال10481389 ج2001-12-19جنصي ام َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ج2000-04-15جنصي س ياء10611516 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ج1997-08-18جنم ص اميء10591238 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 012اثه

ًل10141050 ًز ج1997-02-22جنمة م ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 009اً

س10381071 ان ي اإ ج1996-03-10جنم سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

وم مٌال10371020 ج1993-10-30جن سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وٌك10601246 ي د ج1999-10-15جن َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10611655 ج2001-06-27جنَب أ م َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ج2000-03-10جنَب سَمية10571448 َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ء10611056 صا ُز مة اً اظ ج1995-05-31جنَب ف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

س10581439 ج1999-12-23جنَب ُي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

اة10621195 ج1999-11-17جنمي جن َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ىي10561240 اس حي ج1999-08-09حن َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 012اً

ال حىمية10571176 ج1997-09-12حن َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

سي10701236 ِ ج2000-05-25حنًل امل ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

زل10611262 ا س ذ ج1998-07-02حنم َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً

ء10481234 صاي ج1999-05-09حنَة زه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

مي10581529 ي ر ج2000-10-03حنَ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

م10491182 صا ه ج1998-05-28حنًَل اإ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اء10591892 ج2002-01-23حنًَل رج َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

ة10591461 ج1999-02-28حنًَل اندً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

سى10501069 ايل ُ ج1996-09-29خن ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سي10211042 ِ ٍك امل ج1999-07-28خن ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ص10371119 وث ج1996-09-29خنًل ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ة10591422 ج1998-12-29خنًَل اندً َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 022اثه

س10331045 ار أ و سج ج1999-11-23ه سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص ًَية10601152 سٍ ج1998-08-04ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

صمي10631127 زار م ج1998-03-21ى َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سي10711030 ة اجمل ُز ج1996-04-10ى َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

ِؽ10611416 ة رف ُز ج1999-08-08ى َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ني10701103 س َ اي ًز ج1997-10-29ى ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ـَايش10621028 ج1995-09-16وس بان اً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 002اثه

ى10501074 ور ج1996-12-15وس بان ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 013اً

سن10631325 ي احل ج2000-08-10وسم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

مة10631035 اظ ج1995-09-01وس ياس ف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 002اثه

صمي10711059 ج1997-08-04وسُب م َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 003اثه

وب10141007 ي اً ج1993-11-02وس مي ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

ان10631286 ج2000-02-27وضاط امي َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 015اثه

ج1998-04-21وضاط جٌلل10631133 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سة10641147 ج1998-06-24وضاط رص َ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

ِة10631125 يس رك س الادٌر ج1998-03-19وض َ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

ي10591873 سٌلؾَ ج2001-11-21وض َط اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

ج1999-10-28وض َط مسَة10211046 ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ن سَوى10201154 رص ازلٍ ج2001-10-06ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ة10621232 ن اندً رص ازلٍ ج2000-05-11ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 012اثه

سجية10591882 رص هللا ذ ج2001-12-17ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 045اثه

رص هللا ظفاء10591577 ج1999-10-23ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ان10421093 رص امي ج2000-01-28ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ـايل10541045 ساً رصاوي ؾب ج1995-09-19ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 015اثه

اظية10551103 رصاوي ف ج1997-09-03ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 025اثه

رصوهللا ًَىل10541255 ج2000-02-22ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 025اثه

مة10591515 اظ رصون ف ج1999-06-18ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 026اثه

رصي قَخة10601146 ج1998-07-13ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

عُب حس ياء10551084 ج1997-01-06ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 024اثه

ال10591300 عَح أ م ج1998-01-26ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 015اثه

سهللا10711097 عَح ؾب ج1998-05-21ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

صمي10591710 عَح م ج2000-08-02ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

سٌلء10481355 عري ا ج2001-02-25ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

مية10611269 عري أ م ج1998-07-16ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 013اً

عري محزة10531056 ج1996-05-09ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 003اثه

عري حٌان10591871 ج2001-11-03ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

سجية10531135 عري ذ ج1998-08-31ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

سجية10601222 عري ذ ج1999-07-20ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ص10501230 وث عري ه ج2001-02-06ه ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ص10711192 وث عري ه ج2000-07-29ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

صمي10531264 عري م ج2001-03-08ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

عَف محزة10551295 ج2000-08-07ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

وصـَب10581019 ي ب عَف ج1994-01-06ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ال10591244 ضال ام ج1997-08-29ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ة10591866 ضال اً ج2001-10-17ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 044اثه

سٌلء10591258 ضَف أ  ج1997-10-19ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 013اثه

ضَف ص اميء10331012 ج1995-12-22ه سَعانمزدو ساء مصس اً ف ٌلٌك ملاظـات اً نؾ زرا َََة برئاى خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ضَف ظََحة10601332 ج2000-12-09ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ى10581455 ورش ضًَل ب ج2000-02-10ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ء10531218 صا ُز مة اً اظ ؼايف ف ج2000-02-28ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

دسام10371404 ؼَف اب ج2000-07-19ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

س10581334 ؼَف امح ج1999-04-06ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سًـة10491206 ؼَف ب ج1998-10-15ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

ؼَف سىِية10611501 ج2000-03-09ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ائضة10551030 ؼَف ؿ ج1994-09-27ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

ص10711123 ؼَف مع ج1999-03-18ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ة10711145 صمي ؼَف ه ج1999-08-19ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 008اثه

صمي10481038 ؼَف م ج1995-06-13ه َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي10631322 ؼَف م ج2000-08-06ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ؼَف ٌرسى10711230 ج2001-10-18ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ج1999-08-29هـٌلن حىمية10641248 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 013اثه

دسام10551234 ج1999-11-28هـٌلين اب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ي10591277 سٌلؾَ ج1997-12-04هـٌلين ا َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ج2000-09-18هـٌلين اس َة10711195 َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

ج1993-08-02هـموش سارة10611011 َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 001اً

س10631340 ج2000-10-06هـياع اان َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 017اثه

ة هبَجة10301051 ج1997-11-27هـياؿ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

ـايل10591446 ساً ج1999-02-01هـياين ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 023اثه

سة10571593 ِ ي روف ج2002-01-27هـيـ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ًب10491169 ج1998-03-05هـوم ًز َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ي10631095 ِاد ساً ج1997-08-28هـوم ؾب َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 005اثه

ة10501244 سً سـ ج2001-06-22هـمي اً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 022اً

ًب10641395 ج2001-08-02هـمي ًز َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

ًب10591819 ج2001-04-08هـمي ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 041اثه

ج1997-05-06هـمي س ياء10371156 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10631364 زل ج2001-01-01هـمي ق َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 019اثه

ٍك10371218 ج1998-02-16هـمي هنَ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ة10631313 ور ج2000-07-06هـمي ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 016اثه

ج2001-02-22هـمية ؾيوز10581579 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ج2001-05-05هـَيـة سِام10591825 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ًب10371174 ج1997-08-15هلاش ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

فاف ص اميء10621044 ج1996-07-30ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

سي محزة10571393 ف ج1999-10-22ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 020اً

ن10581291 زل سي ق ف ج1998-11-25ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي رضا10591315 فل ج1998-03-25ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 016اثه

س أ س َة10641030 فِ ج1995-09-15ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

دسام10631387 فُس اب ج2001-07-02ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

لال سَوى10301071 ج1998-12-13ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

سٌلء10621073 لصي ا ج1997-09-02ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

ن10711134 ورازلٍ ج1999-06-16ىىري ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

ان10591555 مي ج1999-09-12منري اإ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 028اثه

ًب10381257 ج1999-08-26منري ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 032اً

345/384
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صحمي10591690 ساً ار ؾب ج2000-06-10هن َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 035اثه

ٍك10501120 مي هنَ ج1998-08-19هن ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 015اً

مية10571333 وار ام ج1999-04-16ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

واري سِام10591094 ج1995-09-16ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ان10561003 وح امي ج1993-03-22ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 001اً

ي سومِة10561132 ََ ور اٌ ج1998-02-24ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 007اً

سي10141142 ِ ور امل ج1999-08-21ه ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 014اً

ِام10201158 ً ور اإ ج2002-02-14ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ء10641277 صاي ور زه ج1999-12-25ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 014اثه

ور ًعَفة10551227 ج1999-10-18ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 031اثه

ص10591275 وث ن ه ورازلٍ ج1997-12-02ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 014اثه

ني10531243 س ن اي ورازلٍ ج2000-09-24ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

سوى10641366 فذح ف وراً ج2001-01-29ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 019اثه

فذح ًَىل10411194 وراً ج2000-12-01ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

سى10641240 فذح ه وراً ج1999-07-27ه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 012اثه

ي سـاد10571337 ََ وراٌ ج1999-04-29ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

خعار10421095 ِادي اه وراً ج2000-03-23ه َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

ن10591111 سٍ ـاب ن اً وراوي ٍز ج1996-01-01ه َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 006اثه

ىِت10491038 وى ورة ب ج1994-12-19ه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ين10601028 سا ورة ًى ج1994-10-07ه َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

س10371326 وري أ مح ج1999-08-07ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

مية10301037 وري ام ج1997-04-11ه ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 002ف

سر10611393 وري ب ج1999-05-24ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 018اً

س10611155 وري رص َ ج1997-04-20ه َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ٍك10381369 وري هنَ ج2001-03-29ه سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

وزري أ س َة10711098 ج1998-05-21ه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 005اثه

ص10581168 اج وظري ُ ج1997-10-08ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

خعار10541140 مي اه وؾ ج1998-04-10ه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

وس ص اميء10621079 وم ج1997-10-13ه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 004اثه

وانين ص اميء10581254 ج1998-08-10ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

و ارشف10701097 وه ج1997-09-25ه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن10581577 سا يت وج ًو ج2001-02-19ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ين محزة10571289 ًو ج1998-12-25ه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

يَة10551339 يس اُ ج2001-04-08هَاب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

مة10141006 اظ ين ف ج1993-10-15هُت اد ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

سي10141174 ِ ج2000-05-30هُذايل امل ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ائضة10561258 ج1999-10-19هَجَح ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

سجية10461031 اج ذ ساحل ج1997-06-23هَ فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 002صويقؾ

ي حس ياء10531239 ج2000-09-05هَ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 012اثه

ص10141226 وث ايج ه ج16-01-2002ُ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 018اً

مية10611697 ادي أ م ج04-12-2001ُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 033اً

ي10641003 ـاظ س اً ارة ؾب ج13-06-1993ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ا ص اميء10481399 ارم ج07-03-2002ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

مية10481268 امش ام ج21-10-1999ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

مة10491034 اظ امش ف ج06-12-1994ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ة10481270 ور امش ه ج25-10-1999ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

ِام10641115 ً ي اإ امش ج20-01-1998ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 006اثه

ص10711135 وث ي ه امش ج20-06-1999ُ َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 007اثه

س10581104 ي َل امش ج06-09-1996ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي10591063 اص مي م ج12-12-1994ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 004اثه

ز10301041 ـٍز ساً ت ؾب اه ج18-05-1997ُ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

س10421106 اين ُي ج16-09-2000ُ َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 016ؾب

اًبة سىِية10571362 ج26-07-1999ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 019اً

ج2000-01-31ُبايج مٌعف10621214 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

رية10381165 ي ُز ج1998-04-10ُبع سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ًب10591575 ىب ًز ج14-10-1999ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 029اثه

ساري ص اميء10621263 ج17-10-2000ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 014اثه

سيب أ رشف10621249 ج20-08-2000ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 013اثه

مية10501083 سور ام ج02-07-1997ُ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

سى حس ياء10301111 ج24-09-2000ُ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 006ف

ان10571330 مي ًل اإ سً ج01-04-1999ُ َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ِية10621202 ين أ م سً ج12-12-1999ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 011اثه

ة10371470 سام صادي أ  ج20-07-2001ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

س10701212 صادي َل ج02-01-2000ُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

صمي10591612 صادي م ج02-01-2000ُ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 031اثه

س10581054 وو صادي ً ج01-08-1995ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صة10581184 و ُز صب ج08-12-1997ُ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب10381107 صاتل ًز ج18-02-1997ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ان10641027 صدٌك امي ج22-08-1995ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 002اثه

صمي10551184 صدٌك م ج10-02-1999ُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ى10601034 صصان حض ج21-01-1995ُ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

َة10621119 زاُ اش اً صم ج18-07-1998ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 006اثه

وٌك10611670 اش د صم ج12-08-2001ُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

ٍك10141210 صوش هنَ ج03-06-2001ُ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

س10631065 ت رص َ صوم ج24-01-1997ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

صمي10701288 ة م صوً ج08-05-2001ُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن10501148 سا صمي وج ج12-05-1999ُ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

سجبة10611183 ن ذ ٍز ج12-08-1997ُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 009اً

ج1997-05-09ُضام سىِية10631080 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

ِام10621056 ً ي اإ ج1997-01-04ُضم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ى10631146 ي سَم ج1998-07-14ُضم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

صمي10491181 عاك م ج27-05-1998ُ َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

مية10141217 ضَيب أ م ج09-07-2001ُ ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

ء10571488 صا ُز مة اً اظ ج2000-07-04ُعايب ف َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

ة10541014 ج1994-01-15ُعار اندً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 013اثه

س10531266 ج2001-03-15ُالل امح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

ني10591364 ج1998-08-13ُالل أ م َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 019اثه

ج2001-07-12ُالل حسام10531279 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 014اثه

َمية10561024 ج1995-01-01ُالل ح َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

ٍك10701163 َ ج1999-01-27ُالل دً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص10541217 ج1999-07-13ُالل مع َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 023اثه

مية10571442 ج2000-02-29ُاليل ام َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 023اً

ان10381159 ج1998-03-27ُاليل امي سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

سجية10631160 ي ذ َََ ج18-09-1998ُ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 008اثه

اء10571474 ج2000-05-18ٌُلد رج َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ٍك10581352 َ ساين دً ج1999-06-25مه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

مة10621150 اظ و ف ج1999-03-20مه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 008اثه

ة10641166 وه و م ج1998-09-01مه َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 009اثه
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ضَيض10581031 س ؾ ج1994-07-07ُي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب10551193 ين ًز ج16-04-1999ُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 029اثه

ِية10301042 واري أ م ج21-06-1997ُ ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 003ف

واري ملَاء10381144 ج03-12-1997ُ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

وام سىِية10611159 ج02-05-1997ُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 008اً

ص10701153 وث ودان ه ج27-12-1998ُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سجية10591663 ج2000-04-15َُاب ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 034اثه

ص10551068 وث سار ه ج09-06-1996َُ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ان10551340 ج2001-04-12ُريود امي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 036اثه

ن10551022 ج1994-05-08َُاليل ظرٍب َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 021اثه

مة10371466 اظ ج2001-06-16َُاليل ف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سجية10581607 ج2001-07-24َُين ذ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سان10551305 ح عايس اإ ج2000-09-19و اً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 035اثه

ة10381294 ٌلن رمح ج2000-02-02واح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

و ظفاء10601101 ج1997-08-10واح َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ء10701249 صا ُز مة اً اظ ج2000-09-12وايح ف ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مية10541182 س أ م ِ ج1999-02-13واح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 022اثه

ء10481049 صا ُز مة اً اظ س ف ِ ج1995-10-02واح َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وٌك10371150 ج1997-04-16واراب د سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10411006 ورازلٍ و ه ج1993-07-25وارح َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 016اب

و سىِية10611242 ج1998-05-06وازرب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

ج2000-08-22وازي رضا10641336 َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 017اثه

ء10711191 صا ُز مة اً اظ ي ف سع ج2000-07-23وا َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 010اثه

مي10491082 صاُ ظف اب ج1996-06-12وا َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سجية10611656 ظف ذ ج2001-06-28وا َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 031اً

صاب حس ياء10581314 ج1999-01-15واؾ َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ة10481204 ورً صي ح ج1998-11-18واؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ى10381111 ق حض ج1997-05-03واف سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 025اً

صمي10561271 ق م ج1999-12-14واف َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 014اً

س10381377 ج2001-05-31وايف أ و سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

اء10541330 ج2001-05-29وايف رج َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 029اثه

صمي10501016 عَبة م ج1994-04-30واً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 010اً

ب ظفاء10531260 لًص ج2000-12-18واً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 013اثه

سجية10481218 سي ذ َ ج1999-02-11واً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ة10601128 ور يب ه ج1998-03-13واُ َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اٌك10611043 ًل ُ ج1995-02-04واُ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

اكس سـاد10611109 ج1996-07-20وب َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

ة10581035 ور ج1994-08-30واتب ه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي10491402 س م ِ ج2002-01-17وج َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

سجية10501192 َِ ذ ج2000-04-06وج ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 019اً

ًب10371070 سي ًز ج1995-07-06وح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صة10381206 ُز ٌلن اً ج1999-01-18وح سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

سهللا10711024 ٌلن ؾب ج1995-09-22وح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 002اثه

س حس ياء10551076 ِ ج1996-08-03وح َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 023اثه

ن10611031 سرازلٍ سي ب ِ ج1994-07-21وح َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ة10711178 ورً ج2000-03-20وداع ح َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ي10301068 ج1998-11-06ودمه فِع ضقمزدو ني اً ٌلٌك ملاظـة ؿ ةؾ فًِص مة اً اظ 004ف

ارق10631106 ف ظ ج1997-11-03ودً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 006اثه

َمية10641139 ج1998-05-15ورار ح َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 007اثه
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي10621193 ج1999-11-08ورار هبِ َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 010اثه

ج1997-01-01وراري سِام10631063 َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 004اثه

مية10501096 ج1997-12-04وراق أ م ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 014اً

ن10371232 زل ج1998-05-15ورايق ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

ج1999-12-06ورايق مِية10531205 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 011اثه

سٌلء10211052 ج2000-01-16وريت ا ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ًب10371414 ج2000-09-03وريت ًز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 044اً

ًب10591729 ج2000-09-22وردان ًز َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

ور10371397 س اه ج2000-06-27وردان َل سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 043اً

دسام10381371 ج2001-04-07ورداين اب سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

سجية10611579 ج2000-10-22ورداين ذ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 027اً

س10601138 ج1998-05-30ورداوي أ و َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

سي10601266 ج2000-01-01ورداوي هم َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 036اً

ج1997-04-16ورداوي وس مية10481120 َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

س10551373 ج2002-01-31وردي أ و َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ب10591839 ج2001-06-25وردي راب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 042اثه

ج1997-09-23وردي سارة10381132 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 026اً

ج1999-01-30وردي سفِان10581320 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ن10591723 زل ج2000-08-25وردي ق َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 037اثه

امثن10611107 ش ؾ ج1996-07-13وردٌ َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 005اً

مة10641142 اظ ين ف ج1998-05-25وردً َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 008اثه

اء10371474 ز رج ج2001-09-15ورٍز سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 047اً

س10621008 ضان َل ج1994-08-09ور َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 001اثه

م10461001 صا ج1993-01-06وريض اه فامزدو بَضاء أ ه ٌلٌك ملاظـات ازلار اً 001صويقؾ

مة10701207 اظ وم ف ج1999-12-18وزُ ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ج1999-10-16وسام برشى10371345 سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 041اً

ي جهص10201139 ج2001-03-19وسع ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء10531020 صا ُز مة اً اظ ي ف ج1994-11-11وسل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 001اثه

صمي10551300 ي م ج2000-08-31وسل َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 034اثه

ن10381169 زل ج1998-05-09وسالم ق سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 028اً

ج2000-08-29وسالين محزة10541291 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 027اثه

ة10701008 ج1993-10-01وس َط اندً ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س10371312 ف ُي ج1999-05-26وس َ سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 039اً

وسف10551135 ِو ً ج1998-03-20ومش َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

صمي10611239 ي م ج1998-05-05وظف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 011اً

م10551129 صا ج1998-02-23وظَف اه َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 026اثه

ج1998-09-25وظَف مٌري10591382 َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

صمي10701115 ج1998-01-07وضاح م ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية10591701 ج2000-07-01وضَح ذ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 036اثه

ب10571564 ج2001-05-16وضَح راب َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 029اً

ج2000-01-20وضَح س ياء10581447 َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ة10561166 ور ج1998-09-08وضَح ه َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 009اً

ِام10501155 ـين اً ج1999-06-20وظ ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 017اً

ز سِام10481187 ٍز ج1998-08-12وؾ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 035اً

مية10591397 الٍ أ م ج1998-10-25وؿ َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 020اثه

ًل حس ياء10481012 ج1993-11-19وؿ َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ود ظباح10541101 ج1997-07-13وؾ َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 018اثه

ساكل10621281 و امل اء اب ج2001-01-31وف َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 015اثه

ىي10501171 فلهي اء اً ج1999-09-28وف ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 018اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي حس ياء10641356 ل ج2000-12-01وف َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 018اثه

ي سىِية10541137 ل ج1998-03-30وف َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 019اثه

امثن10611044 لري ؾ ج1995-02-28وف َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

ُس مََىة10201122 ج2000-08-22وك ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ج1997-02-19واكل حس ياء10541087 َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  ة أ يب صـَب ازلاكيل اً ًو 017اثه

صمي س ياء10491021 ج1994-05-20وه َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ان10571051 مي س اإ َ ج1995-02-08وه َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 003اً

ء10711228 صا ُز مة اً اظ ي ف َ ج2001-09-08وه َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

صمي10701118 ي م َ ج1998-01-18وه ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س10631190 ي ُي َ ج1999-01-04وه َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 010اثه

صمي10211060 ي م ج2000-06-22ولق ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 034اً

ة10581490 سام ن أ  ٍز ج2000-06-04وزل اً َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ء10561156 صا ُز مة اً اظ ن ف ٍز ج1998-07-23وزل اً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 008اً

ٍك10571336 عاًبة هنَ ج1999-04-29وزل اً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

ال10561034 اٌضة ام ج1995-06-05وزل ؿ َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

د10591418 ين مصا ج1998-12-22وزل ًرًب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 021اثه

سة10711002 ىبري سـَ ج1993-09-17ًو َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 001اثه

ص10371278 وث ويف ه ج1998-11-23ًو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 037اً

اء10641385 س رج َ ج2001-05-11ًو َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 020اثه

وح سِام10621052 ج1996-10-24وم َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 003اثه

ء10371369 صا ُز مة اً اظ اب ف ج2000-02-17ُو سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اب هـمية10201039 ج1997-09-13ُو ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ رؾ ن اتب َََة حسان ب خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

س هللا10581616 ايب ؾب ج2001-10-30ُو َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

سوى10561252 ايب ف ج1999-09-30ُو َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 013اً

ال ص اميء10701111 ج1997-12-29ُو ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي10421091 ام م ج1999-12-09ُو َميمزدو ك ة: اإ وه سً س هللا نيونم 015ؾب

مية10581540 ب أ م ج2000-10-24ُو َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

يب برشى10411163 ج2000-02-13ُو َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

اب10411175 يب رح ج2000-04-20ُو َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 024اب

يب س ياء10601230 ج1999-08-18ُو َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 034اً

ائضة10641012 يب ؿ ج1994-08-24ُو َميمزدو ك سي بيور: اإ َََةس َ خأُ  لزايل اً ام اً ة الام ًو 001اثه

ن10501040 زل يب ق ج1995-10-05ُو ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 011اً

ٍك10601061 يب هنَ ج1996-06-10ُو َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

صة لكثوم10591220 ج1997-06-18ُو َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 011اثه

ًب10631393 ية ًز ج2001-09-26ُو َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 020اثه

ان10561342 مي َب اإ ج2000-10-28ُو َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 018اً

سجية10531138 َب ذ ج1998-09-03ُو َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ًب10411224 َب ًز ج2001-08-23ُو َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 027اب

صمي10611365 َب م ج1999-02-24ُو َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 017اً

سادي حفِؼة10561373 ج2001-03-10ًو َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 019اً

ء10141013 صاي سان زه ج1994-07-01ًو ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 007اً

رية10631123 سان ُز ج1998-03-03ًو َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً فعوايك الإؿ ة حٌلن اً ًو 007اثه

سان ص اميء10481336 ج2000-10-23ًو َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

سي سىِية10411186 ج2000-10-11ًو َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 025اب

ء10141212 صا ُز مة اً اظ سن ف سـ ج2001-06-19ٌو ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 017اً

فلاوي جٌات10711239 ج2002-02-05ًو َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 012اثه

ًب10601130 و ًز ج1998-04-14ايب َميمزدو ك ثاينبًسَامين: اإ سن اً َََة احل خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

بود10141176 ني أ ؾ ج2000-05-30ايمس ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 015اً

ان10611252 ني امي س ج1998-06-10اي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 012اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ان10491062 مي ني اإ س ج1995-09-03اي َميمزدو ك رص: اإ يوا سياً خوحِ َََة أ يب حِان اً خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ًب10591098 ني ًز س ج1995-10-18اي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 005اثه

ني سىِية10531126 س ج1998-07-20اي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 007اثه

ن10571585 زل ني ق س ج2001-11-03اي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 030اً

ني ًبىن10591478 س ج1999-04-07اي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 024اثه

ني ًعَفة10571480 س ج2000-06-12اي َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 024اً

ني مـاد10531286 س ج2001-08-21اي َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  لايض ؾَاض اً ة اً ًو 015اثه

ء10481393 صا ُز مة اً اظ صو ف ج2002-01-14اي َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 045اً

ي10581499 خاد ُو ٌة م ج2000-07-09ايم َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

مة10591328 اظ ي ف ج1998-05-01حي َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 017اثه

مية10701172 ىي ام ج1999-03-17حي ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سٍصي جهص10481331 ج02-10-2000ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 042اً

اي10381379 ار ن م سٍ ج12-06-2001ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 038اً

ء10581603 صاي ج2001-07-07ٌسالين زه َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10591144 صمح س اً ج1996-08-01ٌسري ؾب َميمزدو ك َََةسعات: اإ خأُ  ن ؾباد اً ة اب ًو 008اثه

ء10211028 صا ُز مة اً اظ ني ف ج1998-07-11ٌس ن مس َممزدو ٌلٌك ملاظـات اب ـزتؾ ن امل ة اب سادً ة الإؿ ًو ثاه 002اً

مية10371182 ج1997-09-29ٌضو أ م سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 033اً

وسف10701208 يس ً ج1999-12-21ًلزر الادٌر ويصمزدو ربه سي اً ٌلٌك ملاظـات س َ ـزتؾ ن امل َََة اب خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

الم10501223 لًل أ ح ج13-12-2000ً ٌلٌكمزدو ة: ؾ سً م ـاًَااحمل 021اً

ال10381406 لوت ام ج02-01-2002ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م صميؾ ة ًال م سادً ة الإؿ ًو ثاه 040اً

ء10581226 صا ُز مة اً اظ اين ف ج1998-05-23مي َميمزدو ك صازيسعات: اإ َََةاً خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سجية10611320 ني ذ ج1998-11-22مي َميمزدو ك س: اإ صص َ سلونب ن ذ ة ب سادً ة الإؿ ًو ثاه 015اً

وسف10141114 ويب ً ج23-12-1998ً ينمزدو ي احلس  ٌلٌك ملاظـة احل ِياءؾ 012اً

سجية10561040 وزسي ذ ج11-08-1995ً َميمزدو ك خلٌَةسعات: اإ ة اً ًو ثاه 002اً

سي10621128 ـَ وسف اً ج04-11-1998ً َميمزدو ك سي بيور: اإ ةس َ سادً سويس الإؿ خار اً ة اخمل ًو 007اثه

ود10711173 ومع وسف ب ج25-02-2000ً َميمزدو ك خاَََُةسعات: اإ عَب اً ن اخل ة اب ًو 009اثه

ي محزة10571432 وسف ج24-01-2000ً َميمزدو ك س هللاسعات: اإ ولي ؾب ة م سادً ة الإؿ ًو ثاه 022اً

ي سىِية10551204 وسف ج04-07-1999ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 030اثه

ي مـاذ10481295 وسف ج06-02-2000ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 040اً

َبة10411211 ي ُو وسف ج22-04-2001ً َميمزدو ك ة: اإ وه سً ةم عوظ ن ب 026اب

مية10481117 و ام ولك ج04-04-1997ً َميمزدو ك رص: اإ يوا ـاصاً سة بًت اً َََة فِ خأُ  ة اً ًو ثاه 031اً

ن10551367 زل س ق وو ج16-11-2001ً َميمزدو ك سة: اإ سً َََةاجل خأُ  سلون اً ن ذ ة اب ًو 038اثه

ة10371163 سام سة ا ًص وٍ ج08-07-1997ً سمزدو ولي رص َ ٌلٌك ملاظـات م يثؾ ار س احل دٌر َََة اإ خأُ  ة اً ًو ثاه 032اً

23521048aziz ز ٍز وي 1994-08-25ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

23521004miloud ضافـاوي وي 1993-01-01مَِود اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

مية23521515 ـري أ م وي 2000-05-26أ ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

َا23521128 س ده وسـَ وي 1996-08-05أ ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

وب23521616 وس َف أ ً وي 2001-08-21اب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ن23521521 زن امي وٍ وي 2000-06-23اب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

يض جهص23521634 ًو وي 2001-11-14اب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

ة23521101 سام صو ا وي 1995-10-24اح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ء23521409 صا ُز مة اً اظ صوض ف وي 1999-06-05أ ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ان23521247 مي ي اإ ََ وي 1998-01-05أ ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

سٌلء23521550 ٌَيب أ  وي 2000-09-27اج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ء23521624 صا ُز مة اً اظ ٌلم ف وي 2001-09-26اح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

سي مسرية23521045 َ وي 1994-07-21امح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ياس23521366 ٌاش اً وي 1999-01-27اح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

سٌلء23521265 ذباري أ  وي 1998-03-16اد صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

اء23521113 صازن وف د وي 1996-03-08اإ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب
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س23521260 عايص سـَ وي 1998-02-15اد صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

وب23521169 وي 1997-02-19اد مٌعور اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

وي 1997-04-29اداد حٌان23521179 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

س23521132 ي َل ل وي 1996-08-27اداف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

س ظفاء23521296 َ وي 1998-07-23ادمح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ء23521016 صا ُز مة اً اظ وش ف وي 1993-07-08ادمه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

اء23521621 و رج وي 2001-09-15ازاره صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

سي ص اميء23521013 وي 1993-05-13ازراً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

مة23521150 اظ وي 1996-11-26ازاكغ ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

زس23521540 ص اي وي 2000-08-09اُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

وٌك23521292 وي 1998-07-11اس بُت د صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

مة23521178 اػ سىور ف وي 1997-04-28ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ِية23521637 سىوري ام وي 2001-12-07ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

الل سَامين23521111 وي 1996-02-18أ مس صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

وي 1997-09-16اص برية ص اميء23521207 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

سول23521191 وي 1997-07-12أ رشف اجمل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

صحٌلن23521456 س اً صَِال ؾب وي 1999-10-08ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

وي 1993-10-13ارضان ص اميء23521025 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ضعاحل حسام23521532 وي 2000-07-21ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

سجية23521477 سة ذ بَ وي 1999-12-05اؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ة23521516 ور لرية ه وي 2000-05-29اؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

يُبا حس ياء23521066 وي 1995-01-01اؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ة23521245 صمي زويل ه وي 1997-12-31اق صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

م23521475 صا وت اه وي 1999-11-28امغ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

صجي سىِية23521280 ٍص وي 1998-05-25اف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ق23521481 س احل بًل ؾب وي 1999-12-23اك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سى23521487 سجِم ُ وي 2000-01-05أ ن صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

و محزة23521388 صمي وي 1999-04-04اه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

سجية23521084 ضَغ ذ وي 1995-07-21او صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ًب23521411 يس ًز وي 1999-06-14الادٌر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

يس ص اميء23521489 وي 2000-01-15الادٌر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

س23521033 يس َل وي 1993-12-01الادٌر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

صي ص اميء23521288 وي 1998-06-30الاُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ائضة23521615 صي ؿ وي 2001-07-30الاُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ساكر ظفِة23521261 وي 1998-02-16الا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

س23521233 صىص أ و وي 1997-12-09الا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

س23521500 صي أ مح وي 2000-02-14ال مق صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سجية23521131 وي 1996-08-26الااكيس ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ًب23521463 صد ًز وي 1999-10-31الاه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ايل جهص23521444 وي 1999-09-07الام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

صمي23521295 عاري ه وي 1998-07-22الاه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ا سفِان23521593 باُ وي 2001-02-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ٍك23521125 بايه هبِ وي 1996-07-22اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

سة23521108 بزاري سـَ وي 1995-11-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

م23521643 صا بريت اه وي 2002-02-17اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

ن23521363 ور ازلٍ سري ه ب وي 1999-01-13اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

س23521467 رباش َل وي 1999-11-05اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ًب23521168 اوي ًز ربك وي 1997-02-17اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

بس باس محزة23521341 وي 1998-10-24اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

352/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سٌلء23521293 بـمصاين أ  وي 1998-07-16اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

مة23521218 اظ ىي ف هب وي 1997-10-27اٍ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

صمي23521067 ايل م بُو وي 1995-01-03اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ٌلد23521256 ي ؾ رتق وي 1998-02-07اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ء23521285 صاي خويم زه وي 1998-06-23اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

مة23521396 اظ خويم ف وي 1999-04-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

اة23521180 خويم جن وي 1997-05-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ٍك23521250 خويم هنَ وي 1998-01-14اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ني23521275 س اس ين اي وي 1998-05-08احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ى23521368 بال رؤ وي 1999-01-30احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ًب23521490 س ًز سً وي 2000-01-17احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سٌلء23521578 صار أ  وي 2001-01-03احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

سى23521201 صش ه وي 1997-08-18احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ساوي حس ياء23521457 وي 1999-10-08اذل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

س23521176 سين َل وي 1997-04-13اذل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ًََل ظفاء23521206 وي 1997-09-15اذل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ء23521011 صا ُز مة اً اظ ودي ف وي 1993-02-16اذل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

سجية23521030 ًك ذ ي وي 1993-11-11احل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ود23521036 وً عايص م وي 1994-01-10اخل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

مية23521306 عاب ام وي 1998-08-05اخل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ا23521165 ُو ي ه َف وي 1997-02-12اخل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ء23521148 صا ُز مة اً اظ سر ف َ وي 1996-11-15اخل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

وسف23521284 وي 1998-06-22ازلابغ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ٍك23521506 وي 2000-03-11ازلابيل هنَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ء23521082 صا ُز مة اً اظ اين ف وي 1995-07-13ازلح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

وب23521589 ٌلين أ ً وي 2001-02-19ازلح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ان23521394 مي اي اإ وي 1999-04-23ازلك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

سريي أ رشف23521317 وي 1998-09-01ازلم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

زة23521244 ٍز ٌلين ؾ وي 1997-12-31ازلُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ش نزنة23521234 وي 1997-12-09ازلٌو صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

س23521565 عم ساً صايض ؾب وي 2000-11-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

وسف23521061 صايض ً وي 1994-10-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ف23521326 َعَ ساٌ صايم ؾب وي 1998-09-19اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ي سىِية23521613 اؾ صف وي 2001-07-20اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

اين ؿََة23521402 صم وي 1999-05-26اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

َا23521231 سي ده زاُ وي 1997-12-07اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

سجية23521079 صي ذ زاُ وي 1995-07-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

مية23521318 يت أ م زح وي 1998-09-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ان23521188 ي امي زراؾ وي 1997-07-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

سٌلء23521552 يب أ  زه وي 2000-09-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ن23521599 ًك ظالح ازلٍ زى وي 2001-03-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

وب23521020 ص أ ً ُز وي 1993-09-29اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

ف23521029 وس ص ً ُز وي 1993-11-07اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

رية23521530 زواين ُز وي 2000-07-20اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

اء23521174 زواوي وف وي 1997-03-17اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

لين23521494 س اً زواي ؾب وي 2000-02-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ـصيب23521559 زايين اً وي 2000-10-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

خوين سارة23521173 ًز وي 1997-03-12اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

َا23521342 سوين ده ًز وي 1998-10-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب
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س23521440 ن اان ٍز وي 1999-08-29اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ن حٌان23521433 ٍز وي 1999-08-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ساوري سَامين23521303 وي 1998-08-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ساوري سَامين23521302 وي 1998-08-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ًب23521349 ي ًز باؾ وي 1998-11-23اًس  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ق23521418 خًل رشو وي 1999-06-25اًس  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ص23521035 وث رسداوي ه وي 1994-01-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

صحمي23521370 ساً سي ؾب سـ وي 1999-02-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ة23521215 وزً سـودي ف وي 1997-10-12اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ني23521336 ساليم ايمس وي 1998-10-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ان23521210 ياوي امي وي 1997-09-18اًس  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ني23521072 سواري أ م وي 1995-04-04اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ين ملَاء23521594 سًو وي 2001-02-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

صمي23521426 ضايت م وي 1999-07-17اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

سجية23521129 ي ذ ضافـ وي 1996-08-05اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ىن23521282 ضاوي م وي 1998-06-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

رشيف ظفِة23521043 وي 1994-06-14اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ضلريي حسن23521375 وي 1999-02-15اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ى23521088 ضىصي سَم وي 1995-08-20اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

مية23521307 ي أ م ضٌلؾ وي 1998-08-07اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

وب23521068 ضواي اً وي 1995-01-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

صمي23521398 صي م ضوه وي 1999-05-03اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

س23521611 ي أ و عاحل وي 2001-06-20اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ي سىِية23521217 عاحل وي 1997-10-23اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ي ظفاء23521297 عاحل وي 1998-07-23اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

مية23521109 عربي أ م وي 1995-12-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

س23521350 عزريي َل وي 1998-12-08اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ء23521504 صا ُز مة اً اظ ي ف ضـَل وي 2000-02-29اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ة ًبىن23521042 ضياً وي 1994-06-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ىن23521126 عبُب م وي 1996-07-23اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ٍك23521582 عَان هنَ وي 2001-02-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ف هـمية23521102 ـاظ وي 1995-10-25اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

َؽ23521309 ـبايس رب وي 1998-08-11اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

صمي23521417 ـربي م وي 1999-06-24اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ني23521324 ـبلاري أ م وي 1998-09-15اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

اري ص اميء23521278 ـصؿ وي 1998-05-17اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

سٌلء23521001 ـسال أ  وي 1992-12-18اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

ـرسي ص اميء23521237 وي 1997-12-15اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ـيش سارة23521007 وي 1993-01-16اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

سي23521526 ِ ـرضاوي امل وي 2000-07-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ـرضاوي جنَبة23521334 وي 1998-10-09اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ـاكري سفِان23521523 وي 2000-06-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ـاكل مـاد23521123 وي 1996-07-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ن23521093 ـلكة ظالح ازلٍ وي 1995-09-15اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ف23521562 وس ـَوي ً وي 2000-10-18اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

وب23521544 ـمصي أ ً وي 2000-08-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ن23521577 زل ـَادي ق وي 2000-12-25اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

سجية23521563 ي ذ ف لًص وي 2000-10-26اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ء23521601 صا ُز مة اً اظ فصويك ف وي 2001-04-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب
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سٌلء23521443 فن أ  وي 1999-09-03اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ل23521421 اد فِضا ؿ وي 1999-07-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ن23521580 لايم ظالح ازلٍ وي 2001-01-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

لفور23521120 ساً سمريي ؾب ل وي 1996-06-13اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ص23521429 اج سٍصي ُ ل وي 1999-07-25اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

س23521232 لصصاوي َل وي 1997-12-07اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ب فذَحة23521196 اكث وي 1997-08-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

س23521097 ىربان ادٌر وي 1995-09-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

سة23521555 ىصدودي سـَ وي 2000-10-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

س23521602 ىصش أ و وي 2001-04-24اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

دسام23521574 ب ىزر اإ وي 2000-12-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

سي23521127 ِ يس امل ىٌو وي 1996-07-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ني23521311 َوايت أ م وي 1998-08-14اٌ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

بارك سَمة23521194 وي 1997-07-20امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ص23521644 وث ي ه خل وي 2002-02-18امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

وب23521018 يس أ ً خولك الإدٌر وي 1993-08-01امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

َبة23521279 سوب ُو وي 1998-05-19اجمل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ن23521600 صوا َويف م وي 2001-03-31اخمل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

مية23521115 ساق ام وي 1996-05-04امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ور سومِة23521105 سه وي 1995-11-11امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

س23521414 ط َل صاب وي 1999-06-20امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ي سـاد23521119 ع صاب وي 1996-06-11امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

صايك مسَة23521423 وي 1999-07-07امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

س23521050 ين َل ًص وي 1994-08-29امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

سى23521415 ي ُ زروؾ وي 1999-06-23امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

سي23521517 ِ ساوي امل وي 2000-06-01امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

وب23521185 ساوي أ ً وي 1997-06-16امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ـايل23521305 س اً رشيف ؾب وي 1998-08-05امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

سي بسمة23521153 ـب وي 1996-12-16امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

س23521057 ـعاوي سـَ وي 1994-10-19امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ـمصي حفعة23521590 وي 2001-02-20امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ي23521294 ََ لًَل ذ وي 1998-07-16امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ة23521386 ب اندً ُو وي 1999-04-01امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

يعريي سـاد23521347 وي 1998-11-14اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ني23521355 س يـاوي اي وي 1998-12-21اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

يـٌلين سِام23521246 وي 1998-01-02اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

صحٌلن23521104 ساً يوراين ؾب وي 1995-11-08اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

يوري سِام23521551 وي 2000-09-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

صمي23521226 ي م ِامش وي 1997-11-16اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ص23521171 اج سام ُ ِ وي 1997-02-21اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ة23521077 اًر ِواري م وي 1995-06-26اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

وايف حٌان23521473 وي 1999-11-23اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

د23521015 ورايش مصا وي 1993-06-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

مة23521063 اظ ورززي ف وي 1994-11-14اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ء23521144 صا ُز مة اً اظ وري ف َاب وي 1996-10-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ني سىِية23521484 َل وي 1999-12-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

صمي23521264 امييم م وي 1998-03-03اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

مة23521446 اظ اميين ف وي 1999-09-12اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ل23521268 ي زروا َوسف وي 1998-03-20اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب
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صاي23521086 ي زه َوسف وي 1995-08-10اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

صول حٌان23521006 وي 1993-01-08أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

سجية23521522 فصج ذ وي 2000-06-27ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ى23521620 لصان حض وي 2001-09-13أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

سن23521192 ولي احل وي 1997-07-13ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

سٌلء23521211 س ا وًَ وي 1997-09-23ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

س ص اميء23521610 ريس َ وي 2001-06-17ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

س23521428 وي 1999-07-23أ انرص َل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ن23521575 ري ظالح ازلٍ وي 2000-12-18أ انم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ني23521543 ار حس سج وي 2000-08-25اه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

يس ص اميء23521592 سً وي 2001-02-24أ ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

سو سىِية23521351 وي 1998-12-18اواب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ء23521597 صا ُز مة اً اظ َخ ف وي 2001-03-15اوبض  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ال مََىة23521017 وي 1993-07-15أ وب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

ىمي23521403 ساحل ش ؾب ٌص واً وي 1999-05-27اوب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

صىري محزة23521321 وي 1998-09-05أ و صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

وي 1995-03-31اولهلل حس ياء23521071 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

س23521272 ي امح ََ وي 1998-04-13اوم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

مة23521081 اظ س ف ت أ مح وي 1995-07-10أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

مية23521052 اريث أ م ت احل وي 1994-09-13أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ان23521474 مي ب اإ عاً ت اً وي 1999-11-26اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ص23521495 ب مع عاً ت اً وي 2000-02-06اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ء23521595 صا ُز مة اً اظ سار ف ت اً وي 2001-03-01أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ص23521553 سان مع ت سـ وي 2000-10-04اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

دسام23521591 ب ت ؿال اإ وي 2001-02-20أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ًل ص اميء23521533 ت ؿ وي 2000-07-28أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

سن23521229 صىص احل ت ل وي 1997-11-30اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

سجية23521060 ت مٌعور ذ وي 1994-10-27اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

وىح حٌان23521459 ت م وي 1999-10-14اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ت ولش لكثوم23521133 وي 1996-09-01اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

مي23521252 صاُ سار اب ت ً وي 1998-01-20أ ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

وب رضا23521299 وي 1998-07-28اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وسف23521254 سو ً وي 1998-02-01ابح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ًب23521573 وي 2000-12-07ابزي ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

سالم حٌان23521623 وي 2001-09-17اب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

ام ظفاء23521283 وي 1998-06-17ابلم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

صحٌلن23521157 ساً لصيش ؾب وي 1997-01-04ابً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

مية23521587 وي 2001-02-14حبصي أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ن23521514 وي 2000-05-11حبصي أ مي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ي اس َة23521175 وي 1997-03-25حبم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ق بثٌُة23521051 اً وي 1994-09-01خب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

وي 1997-08-04خبََجة مٌري23521197 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

س23521047 وو سر ً وي 1994-08-07ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

اء23521116 ؽ رج سً وي 1996-05-19ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

صاح محزة23521242 وي 1997-12-30ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

يش حس ياء23521596 صك وي 2001-03-05ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

وي 1995-02-23بضريي ظفاء23521069 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

رصي أ رشف23521112 وي 1996-03-06ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

فذاح23521214 س اً وي 1997-10-10بعار ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب
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ال23521259 ص ام وي 1998-02-14بلادٍ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

مي23521381 وي 1999-03-06بىصاوي ر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

َحول س ياء23521469 وي 1999-11-07ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ارق23521479 َزاوى ظ وي 1999-12-17ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ص23521300 ي مع َـَم وي 1998-07-30ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

س هللا23521534 َـَايش ؾب وي 2000-07-31ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

امتن23521435 َمـمل ؾ وي 1999-08-19ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

سان23521505 ََف اح وي 2000-03-08ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ء23521147 صاي بَة زه ن اشلُ وي 1996-11-10ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

زون سفِان23521385 زى ن اً وي 1999-03-28ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ة23521536 ورً ـزيي ح ن امل وي 2000-08-02ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

سي حس ياء23521200 ن ج وي 1997-08-18ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ني23521447 س ن جٌا اي وي 1999-09-15ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

د23521497 ضَة مصا ن را وي 2000-02-12ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ِة23521216 س رك ن سـَ وي 1997-10-18ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

د23521255 ة مصا ن سَعاه وي 1998-02-05ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ن ؿَو حسن23521263 وي 1998-02-26ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ن23521556 صوا ن ًعفص م وي 2000-10-07ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ة23521199 سام ٌلن ا ن وح وي 1997-08-10ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

س23521558 وي 2000-10-10بيار ُي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ل23521491 وي 2000-01-24بياو دل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ة23521638 سام وي 2001-12-29بيجَون ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

صمي23521019 سة م وي 1993-08-26بيحَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

س23521239 وي 1997-12-17برنايض ُي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ان23521383 مي و اإ وي 1999-03-11برنام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ل23521271 وي 1998-04-07بًضاهـة ًلزا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

م23521528 صا وي 2000-07-14بًضواط اه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ء23521076 صا ُز مة اً اظ وي 1995-06-15بيـىور ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

سهللا23521090 وي 1995-09-02بيـمور ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ق23521291 ساحل سور ؾب وي 1998-07-11بيل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وي 1994-04-11بياكىىة سىِية23521040 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ي23521103 وي 1995-10-26بيَـضري فِع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ِان23521046 وي 1994-07-29بيواٌك أ مس صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

سة23521074 وجالل سـَ وي 1995-04-23ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

صمي23521365 ٍك م ومج وي 1999-01-19ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ٍك23521364 وحٌم هنَ وي 1999-01-18ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ََق اس َة23521422 وذ وي 1999-07-01ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ة ُياء23521546 ومي ود وي 2000-08-29ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ودع وسام23521538 وي 2000-08-03ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

س23521277 ق َل ورًز وي 1998-05-16ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

سر23521493 وريق ب وي 2000-01-30ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

س23521143 ة َل ورن وي 1996-10-18ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ني23521039 وزار أ م وي 1994-02-13ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

مية23521008 وصاص َة أ م وي 1993-01-17ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

مية23521380 وصفصة ام وي 1999-03-06ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ص23521258 ب مع اً وظ وي 1998-02-13ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

اء23521078 ب وف اً وظ وي 1995-07-03ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ة حس ياء23521177 وظ وي 1997-04-26ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

س23521094 وػِص َل وي 1995-09-17ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب
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و سِام23521289 وق وي 1998-07-03ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

ء23521598 صا ُز مة اً اظ ص ف سٍ وك وي 2001-03-23ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ة مٌعف23521483 وكعاً وي 1999-12-28ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

صمي23521391 ـة م ًص وه وي 1999-04-12ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

وخلَار محزة23521464 وي 1999-11-01ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

دسام23521485 ب فـت اإ وه وي 1999-12-30ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سي23521329 ِ سٍىن امل وجي وي 1998-09-29ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ـايل23521266 س اً وٍزي ؾب وي 1998-03-20ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ن هـمية23521333 ٍص وهي وي 1998-10-09ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

وي 2001-09-27بريون وظال23521625 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

س23521405 وي 1999-06-01بَفلصن رص َ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

مية23521236 ن أ م وي 1997-12-13اتج ازلٍ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

اء23521646 وي 2002-03-27اتيس وف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

سوى23521085 ت ف وي 1995-07-30جرسً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

س23521468 ٍك محَ وث وي 1999-11-07ث صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

سي23521091 ِ سوت امل وح وي 1995-09-02ث صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

زاوي محزة23521356 وق وي 1998-12-24ث صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ص23521027 اج ص ُ اب وي 1993-10-28ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

وي 1993-01-01جربان فصدوس23521005 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

وب23521267 ساد أ ً وي 1998-03-20ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

س ؾخَلة23521096 ًص وي 1995-09-20ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ًب23521384 َويل ًز وي 1999-03-15ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ة23521557 صو اد م وي 2000-10-09هج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ن23521012 اح واد ف وي 1993-04-20ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

س23521369 ي أ و وظ وي 1999-02-04ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ال23521372 س ام وي 1999-02-12جِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ص محزة23521376 ائ وي 1999-02-20ح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

وسف23521163 صاوي ً وي 1997-02-03جح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

سجية23521579 وي 2001-01-24حصاري ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

س23521055 وي 1994-10-04حصصوي َل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

وي 1999-03-07حصص ًبىن23521382 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

مية23521301 وي 1998-07-31حصيف أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

مية23521632 وي 2001-11-04حسون أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

َمية23521010 وي 1993-02-09حسون ح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

س23521155 س ُي وي 1997-01-01حفِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ن23521581 ي ظالح ازلٍ وي 2001-01-30حفِؼ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

وي 1998-10-19حىوين جهص23521340 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ة سَامين23521276 وي 1998-05-09حٌلم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

د23521139 وا وي 1996-09-28حٌلين ج صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ٍك23521525 سوش هنَ وي 2000-07-07مح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

صمي23521313 سون م وي 1998-08-17مح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

سٌلء23521588 وش أ  وي 2001-02-17مح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

وش سىِية23521626 وي 2001-10-13مح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

الم23521159 س اح وي 1997-01-11محَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

سو مـاذ23521425 وي 1999-07-10محَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

وي 1996-09-08حٌايف مِية23521134 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

الن23521152 وي 1996-12-08حٌوش ُو صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ٍك23521270 ني هنَ وي 1998-03-28حٌ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

سى23521202 سرة ُ وي 1997-08-30حِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب
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ىي23521510 وي 2000-04-23حميش حي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ء23521130 صا ُز مة اً اظ ط ف اً وي 1996-08-08ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

َا23521098 صصاش ده وي 1995-10-03د صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

يش حس ياء23521251 م صظ وي 1998-01-15د صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ي ًَىل23521026 ََ وي 1993-10-16ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

وي 2001-11-06دِار معـب23521633 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

س23521377 رض َل وي 1999-02-22دِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

يي سىِية23521135 وي 1996-09-09د صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

س23521121 ري َل وي 1996-06-18دان صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

سٌلء23521527 وي 2000-07-14داوود أ  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

وي 1997-12-30دراكوي سىِية23521243 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ىمي23521629 س احل ش ؾب وي 2001-10-20دروٌ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

ًب23521437 وش ًز وي 1999-08-19دًر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ىض23521539 اد ر وي 2000-08-09دم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

سجية23521541 وي 2000-08-18رايج ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ؽ ٌرسى23521073 وي 1995-04-17راو صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ن23521498 زل وي 2000-02-13رايم ق صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ء23521480 صا ُز مة اً اظ وي 1999-12-18رايم ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

س23521225 و َل وي 1997-11-15رح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

د23521572 و ودا وي 2000-12-04رح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ان23521335 ويل امي وي 1998-10-10رح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ي ًَىل23521390 مي وي 1999-04-09رح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ي ُياء23521205 مي وي 1997-09-10رح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

وي 1999-11-12رزو ًبىن23521471 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

سي23521100 ِ س امل وي 1995-10-24رص َ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

وي 1998-02-19رص َق مسَة23521262 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

ارق23521482 وي 1999-12-24رضواين ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ِؽ حِاة23521213 وي 1997-10-07رف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ِب محزة23521059 وي 1994-10-26رك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ِاة23521362 زاوي ْح رم وي 05-01-1999ٍ  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ني23521117 ني ام وي 1996-05-21ُر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ان23521408 ضوان امي وي 1999-06-04ًر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

مي23521400 سي ر وي 1999-05-09زاُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

سوف سىِية23521031 وي 1993-11-25زائ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ري23521379 وي 1999-03-05زروال زوُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

صمي23521371 وي 1999-02-06زروال م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ري23521360 وي 1999-01-01زرويق ُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ل23521114 اد وي 1996-04-16زاكر ؿ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

مة23521492 اظ صي ف وي 2000-01-27زه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سى23521095 ِ ور اً صان ه وي 1995-09-17زم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

س23521604 صاين َل وي 2001-04-30زم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ى23521439 ود سَم وي 1999-08-25ُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ار سَوى23521219 وي 1997-10-29زوك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

س23521337 ري َل وي 1998-10-11زوُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

خوين س ياء23521448 وي 1999-09-16ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ي23521209 سٌلؾَ ساين ا وي 1997-09-16ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

س23521110 وو سون ً وي 1995-12-26ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

ة23521509 صمي وي 2000-04-11حسيون ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

وي 1999-10-17زسار أ س َة23521460 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب
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ان23521151 مي وي 1996-12-05زسوري اإ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ني23521308 س سات اي وي 1998-08-09سـَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ٍك23521619 وي 2001-09-07ساليم هنَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

س23521407 عم س اً وي 1999-06-04سَوم ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ة23521354 ُز وي 1998-12-21سَمي ى صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ز23521241 ٍز وي 1997-12-24مسَح ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ٌلن23521038 وي 1994-01-22مسرية اح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ي سٌَلن23521344 وي 1998-10-30سَِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

س23521603 وي 2001-04-30سواخ َل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ي ص اميء23521622 وي 2001-09-16صافـ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

سجية23521106 ص ذ وي 1995-11-15صاه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

صمي23521044 وي 1994-07-17ص باب م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ني23521339 وي 1998-10-16ص يب أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

د23521208 ؤا وي 1997-09-16ص خاكف ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ز23521511 ساين فريو وي 2000-04-25ص صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

س23521564 وي 2000-10-30رشدي امح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ًب23521034 وي 1994-01-01صفِق ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

مية23521281 وي 1998-05-29صىصي أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وي 2001-09-02صىري سىِية23521618 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ء23521070 صا ُز مة اً اظ وي 1995-03-22صالل ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

سي23521238 ِ وي 1997-12-16صَواش امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

فِغ23521315 س احل وي 1998-08-26صٌلخ ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

مية23521470 سري ام وي 1999-11-10صٌله صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ًب23521345 وي 1998-11-06صِاب ًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

س23521451 وو س ً وي 1999-09-22صَِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ة23521465 سام وي 1999-11-02صويق أ  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

وي 2002-01-20صويق ظفاء23521642 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

س23521319 وي 1998-09-03ص َوب امح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

لفور23521193 س اً ص ؾب وي 1997-07-18ظاب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ان23521612 وي 2001-06-28ظربي امي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

مة23521445 اظ وي 1999-09-10ظربي ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

وي 1995-08-26ظبري سىِية23521089 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ف23521230 وس وي 1997-12-06ظبري ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

اة23521037 ي جن ل سً وي 1994-01-11ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ني23521531 وي 2000-07-21رصحي أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

وي 1993-11-03ظالت ملَاء23521028 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

اء23521240 ة وف وي 1997-12-17ظوه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ىن23521476 وب وي 1999-11-29ظَىوك ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

سى23521332 ي ُ ف وي 1998-10-09رضً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ص23521635 وث وي 2001-11-19ضَة ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

ًب23521353 اًَيب ًز وي 1998-12-19ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ني23521571 س ضعاش اي وي 2000-11-30ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

مية23521614 ي أ م ََ وي 2001-07-27ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

سان23521373 ح اثَق اإ وي 1999-02-12ؿ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ي حلسن23521075 اظ وي 1995-05-07ؿ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

س23521274 وي 1998-04-26ؾبادة امح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

امثن23521140 وىل ؾ س امل وي 1996-10-04ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

س23521586 وىل َل س امل وي 2001-02-14ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

صزاق حٌان23521524 ساً وي 2000-06-29ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب
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زس23521014 سو اي وي 1993-06-17ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

ق23521427 صوا وي 1999-07-19ؾبور ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

امثن سومِة23521080 وي 1995-07-07ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

مية23521508 ب ام وي 2000-04-09جع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

اء23521161 ب رج وي 1997-01-27جع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ق23521182 س احل ز ؾب ٍز وي 1997-05-07ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

س23521488 وو ز ً ٍز وي 2000-01-10ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

سجية23521009 وي 1993-02-02ؾض َق ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

ص23521312 اج عواين ُ وي 1998-08-14ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

سي23521454 ِ لادي امل وي 1999-10-04ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

َمية23521204 اكوي ح وي 1997-09-08ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

س23521189 ًك َل وي 1997-07-03ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ء23521056 صا ُز مة اً اظ وي 1994-10-16ؿاليل ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

َا23521023 وي 1993-10-10ؿَباين ده صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

صمي23521513 وي 2000-05-09ؿَوان م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

زس23521617 وي 2001-08-28ؿَواين اي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ًل23521346 صان ؿ وي 1998-11-09مع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

سي ٌرسا23521424 وي 1999-07-08ؾي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

وي 1999-01-05ؾيوري ص اميء23521361 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

واج سفِان23521186 وي 1997-06-17ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

د23521606 وا سي ج وبَ وي 2001-05-16ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

وي 1993-10-12ؾَاط سىِية23521024 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

ٍك23521389 وي 1999-04-04ؾَوي مجَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ص ُياء23521002 اف وي 1992-12-20ك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

س23521227 امن سـَ وي 1997-11-17ك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

م23521330 صا ه سايت اإ وي 1998-09-29ق صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

وي 1998-09-07كالن حٌان23521322 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ني23521545 س وي 2000-08-28قيام اي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

وفِق23521064 وانم ث وي 1994-12-10ق صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

وي 1998-12-27قََوف وس مية23521357 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ن23521228 زل احت ق وي 1997-11-25ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ز حسن23521118 ائ وي 1996-06-07ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

وي 1999-08-25فذاح نزنة23521438 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ني23521166 س وي 1997-02-12فذاح اي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ي ًعَفة23521041 وي 1994-04-23فذح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

وي 1999-03-01فذَح سىِية23521378 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

مة23521287 اظ وي 1998-06-26فصاج ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

س23521450 ان َل صح وي 1999-09-19ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ي قَثة23521507 صجي وي 2000-03-16ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ني23521249 وي 1998-01-14فلري ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

لفور23521314 س اً ىي ؾب وي 1998-08-23فلهي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ص23521022 اج وي 1993-10-06فالت ُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

عام23521257 وي 1998-02-12فالح ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

ء23521570 صا ُز مة اً اظ ي ف وي 2000-11-29فالوع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ء23521195 صا ُز مة اً اظ وي 1997-07-27فالو ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

وي 2001-02-14فزني حفعة23521584 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

امثن23521223 وي 1997-11-12فٌون ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ؤاد سِام23521406 وي 1999-06-02ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ى23521327 وزي سَم وي 1998-09-24ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب
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ٍك23521413 سر هنَ ًو وي 1999-06-17ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

دسام23521639 ية اب ًو وي 2002-01-09ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

ادري حِاة23521399 وي 1999-05-06ك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ٍك23521434 ادري هنَ وي 1999-08-14ك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ة23521568 وي 2000-11-26كباٌك اندً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ن23521092 ٌلدازلٍ وي 1995-09-11كصادة ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

صمي23521512 صمي م وي 2000-05-05ك صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ى23521496 وي 2000-02-12كضلوش حض صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

ىن23521547 وي 2000-08-29كٌبوع م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

ة23521273 سً سـ ي اً وي 1998-04-23اكم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

سجية23521518 وي 2000-06-05هبريي ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ىصمي23521325 س اً سو ؾب صاه وي 1998-09-17ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

ص23521310 وث صاكع ه وي 1998-08-13ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

ًب23521395 اوي ًز صم وي 1999-04-26ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

و ظفاء23521542 صمي وي 2000-08-22ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

س23521462 ي َل صمي وي 1999-10-27ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

سهللا23521583 ين ؾب ًص وي 2001-02-07ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

دسام23521172 وي 1997-03-06وعايب اب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ور23521032 ٌلل ُز وي 1993-11-25ن صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

م23521141 صا ه وي 1996-10-06نيخويل اإ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

سادي ًبىن23521560 وي 2000-10-10ني صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

وي 2000-02-13نيىوش مٌال23521499 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

وك ؾخَلة23521404 وي 1999-06-01ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

وسف23521149 وي 1996-11-15ًبعح ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ٍك23521466 وي 1999-11-03ًبَغ هنَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ًب23521049 صور ًز وي 1994-08-26حل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

يش سـاد23521146 ٌص وي 1996-11-06حل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

امثن23521410 سي ؾ وي 1999-06-11ذلَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

ء23521348 صاي وي 1998-11-20خلََفة زه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ف23521138 وس زرق ً وي 25-09-1996ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ني23521124 وي 1996-07-20ًعفص ام صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ًب23521628 وي ًز وي 2001-10-14ًـًص صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

صمي23521253 وي 1998-01-28ًـفُيس م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

س23521458 وي 1999-10-08ًـالم سـَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ء23521170 صا ُز مة اً اظ وي 1997-02-19ًـمصة ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ي23521453 وي 1999-09-25ًلزاوين هبِ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

مة23521338 اظ ين ف وي 1998-10-14ًفًز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

وي 1996-09-16ًىحًَل سىِية23521136 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ـصيب23521248 ي اً وي 1998-01-07ًلكَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 013اب

سًـة23521003 وي 1992-12-22ًىوش ب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 001اب

وي 1997-07-05ملباريك سىِية23521190 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

مية23521352 ي أ م وي 1998-12-19ملََح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

وي 1998-03-26ملِول ص اميء23521269 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 014اب

س23521393 ني َل وي 1999-04-21مل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ي سفِان23521053 وظ وي 19-09-1994ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ة23521640 سً َيب ُ ُو وي 11-01-2002ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

وي 1999-08-02ًََىى حسُب23521432 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

م23521605 صا ه اوي اإ وي 2001-05-07م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

وي 1998-10-28مبارك محزة23521343 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب
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ىبري23521156 س اً وي 1997-01-02مبارك ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ة23521569 سام وي 2000-11-27مربوك أ  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

س23521058 وي 1994-10-21مذولك َل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

ى23521416 ععف س امل وي 1999-06-24جمهت صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

زة23521503 وؾ سويب ب وي 2000-02-28جم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ن23521286 وي 1998-06-26حمبوب أ مي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وي 1999-01-01حمبوب سومِة23521359 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب

ي محزة23521203 وي 1997-09-06حمخف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ة23521641 وي 2002-01-18حمسن اً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

مة23521420 اظ وي 1999-06-30حمفاض ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

سي23521220 ِ وي 1997-11-04حمفويض امل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

سر23521567 ن ب ي ازلٍ وي 2000-11-16حم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ء23521636 صا وي 2001-11-27حمَح ُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

اد23521164 ي هج وي 1997-02-05خمف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

صحٌلن23521158 س اً وي 1997-01-04خمَط ؾب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ٍك23521320 سحي هنَ وي 1998-09-04م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

س23521142 سًية او وي 1996-10-12م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

صابح مبارك23521145 وي 1996-10-28م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ني23521374 صزويق ايمس وي 1999-02-14م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

وسف23521316 صزويك ً وي 1998-08-26م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

َة23521412 صسًل راه وي 1999-06-16م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

س أ س َة23521631 صص وي 2001-10-31م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

و23521442 ام ايت ظ صك وي 1999-09-01م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

ني23521367 س وق اي صف وي 1999-01-28م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 019اب

ص23521566 ة خف صمي وي 2000-11-12م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ن23521630 زاين أ مي وي 2001-10-25م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

س هـمية23521554 وي 2000-10-05مساؿ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

سجية23521585 وي 2001-02-14مس خعَؽ ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 030اب

ة23521535 سام وي 2000-08-01مس خلمي ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

وي 2002-03-14مرسور حس ياء23521645 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 033اب

س ظباح23521183 وي 1997-05-07مسـَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ًك جهص23521397 وي 1999-04-27مس صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ني حمسن23521537 وي 2000-08-02مسى صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ف23521529 وس وي 2000-07-16مضعاش ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 027اب

ان23521520 م وي 2000-06-08مضم اإ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

مي23521122 وي 1996-06-24مضِور ر صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

زة23521323 ٍز وي 1998-09-11معاري ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

وي 1997-05-02معوايب سىِية23521181 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

وي 1994-09-30مـزتل مسَة23521054 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 003اب

س23521021 وي 1993-10-05مـخعم ُي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 002اب

وي 1999-07-31مـصوف محزة23521431 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

رية23521160 وي 1997-01-14مـزوز ُز صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

ارق23521472 وي 1999-11-22مـعاوي ظ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

وي 1999-07-26مـين محزة23521430 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

س23521212 وي 1997-10-01ملفور َل صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 011اب

ص23521331 وي 1998-10-06مفذوح مع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

غ محزة23521401 وي 1999-05-23مالح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

سجية23521548 وي 2000-09-10مََيت ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

سجية23521358 وري ذ وي 1998-12-28مم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 018اب
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وس مسَة23521099 وي 1995-10-15مم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

سٌلء23521502 شر أ  وي 2000-02-24مٌ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ص23521387 وث وي 1999-04-03مًيس ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

ٍك23521549 وي 2000-09-18مٌعور هنَ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 028اب

َبة23521162 شار ُو وي 1997-01-28هم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

ٌلد23521198 وي 1997-08-05همَب ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ى23521235 وي 1997-12-10همميص سَم صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

د23521062 وا وكِت ج وي 1994-11-05م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ن ص اميء23521221 وم وي 1997-11-10م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

ة23521627 صمي ن ه وم وي 2001-10-14م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 032اب

سي سىِية23521419 ُو وي 1999-06-27م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 021اب

زل23521224 ا وي 1997-11-14مميوين ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

وي 1998-07-05انرص أ رشف23521290 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وي 1998-08-04انمض ًَىل23521304 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 016اب

صمي23521222 وي 1997-11-12هبريي م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 012اب

وي 2000-10-11جنمي محزة23521561 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

سٌلء23521609 وي 2001-06-10وضًل أ  صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

سجية23521184 رصهللا ذ وي 1997-06-14ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ؼَف حِاة23521501 وي 2000-02-20ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ن23521576 ز ازلٍ وي 2000-12-25هـٌلوي ؾ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 029اب

ًب23521087 زاوي ًز وي 1995-08-11هن صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

اء23521187 وار رج وي 1997-06-29ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 010اب

ص23521083 وث واس ه وي 1995-07-18ه صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 005اب

ِية23521607 اص مي ام وي 31-05-2001ُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

ف23521392 وس ٍك ً وي 1999-04-19ُب صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 020اب

سوى23521328 وي 1998-09-27ُسىص ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 017اب

امين هـمية23521298 وي 27-07-1998ُ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 015اب

وي 1999-10-06وادي محزة23521455 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

و سامِة23521608 وي 2001-06-06وامع صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 031اب

وي 1995-11-20واوا حٌان23521107 صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 006اب

سٌلء23521441 س أ  ِ وي 1999-08-31وح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

سى23521478 س ه ِ وي 1999-12-17وح صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

مية23521486 وي 2000-01-02وردي أ م صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 025اب

مة23521065 اظ صان ف وي 1995-01-01ور صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 004اب

ان23521452 وي 1999-09-23وريق امي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

سجية23521167 وي 1997-02-17وسعًَل ذ صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 009اب

مة23521154 اظ وي 1996-12-30وصٌُاٍ ف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 008اب

سوى23521519 اق ف وي 2000-06-06وف صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 026اب

ى23521461 يت سَم وي 1999-10-17وزلاد صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 024اب

ن23521436 ني ظالح ازلٍ س وي 1999-08-19اي صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 022اب

ة23521449 سام س أ  فِ وي 17-09-1999ً صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 023اب

سٌلء23521137 وي 1996-09-24ٍىىن ا صب خوزَق  )مَحق ح ة واً ًو رتب سة اً صا ة(احل سً م نياحمل س ن اي 007اب

ة22511180 ن سٌُا اندً وي 1996-04-02اب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سٌلء22511237 يـًل أ  وي 1997-07-09أ ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ودراع فضمة22511318 وي 1999-01-15أ ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سي22511172 ِ وٍصي امل وي 1996-03-11اب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ىِين حسن22511029 وي 1993-10-27اح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صحمي22511028 س اً ني ؾب وي 1993-10-20امت صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وسف22511143 اليب ً وي 1995-09-21أ ج صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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ص22511144 وث ساد ه وي 1995-09-27اح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وب22511130 ِخاس اً وي 1995-07-20اح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س22511276 و امح وي 1998-02-14ادمه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ني22511182 صة ام وي 1996-04-10ادٍو صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ني22511176 وفصاض أ م ذب وي 1996-03-20اإ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ىس22511186 وي 1996-04-28اراوي ؿُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سى22511005 وي 1993-01-11ارسالن ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وسف22511105 يس ً وي 1995-03-15اروٌ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صة22511309 ودة ُز وي 1998-11-05ازق صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ن22511371 وي 2001-11-13ازاكغ أ مي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ص22511353 سٌلؾًَل مع وي 2000-05-20ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ء22511285 صا ُز مة اً اظ صبٌات ف وي 1998-06-02ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س22511218 صم َل وي 1997-02-06ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س22511094 واح س اً صََف ؾب وي 1995-02-02ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صِب ًبىن22511115 وي 1995-04-16ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مة22511018 اظ ي ف ظف وي 1993-06-16ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مة22511215 اظ زى ف وي 1997-01-23اؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مية22511337 ري أ م وي 1999-09-05اك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية22511290 واكل ذ وي 1998-07-05أ ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ٌون بثٌُة22511248 وي 1997-08-19اك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

د22511265 يس مصا وي 1997-12-07الإدٌر صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س22511191 وو ىويك ً وي 1996-05-26الام صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

بايه حسن22511135 وي 1995-08-30اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي22511365 ن م باٍ وي 2001-02-02اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

صمي22511222 ببىصي م وي 1997-03-12اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511294 بضريي اَل وي 1998-08-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

بلًَل ص اميء22511320 وي 1999-01-29اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ال22511352 سي أ م بوحِ وي 2000-05-17اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ن22511048 ورازلٍ رتيك ه وي 1994-03-22اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صة22511244 ُز خفصاوي اً وي 1997-07-29اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سي22511242 ِ باري امل وي 1997-07-23اجل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وصـَب22511134 بًل ب وي 1995-08-12اجل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ٍك22511335 صيت هنَ وي 1999-08-02اجل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صي ص اميء22511067 واُ وي 1994-09-01اجل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ى22511007 صي مععف ُو وي 1993-03-01اجل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س22511148 جًل َل وي 1995-10-15احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب22511359 سادي ًز وي 2000-10-01احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

صمي22511023 سُين م وي 1993-07-31احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ن22511064 زازلٍ َوي ؾ وي 1994-08-02احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س22511093 ياوي َل وي 1995-01-30احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء22511156 وات ا وي 1996-01-01احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س هللا22511174 وش ؾب وي 1996-03-18احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

لين22511217 ساً سي ؾب َ وي 1997-01-25احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ق22511056 ساحل ريش ؾب وي 1994-05-07احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س22511147 ال أ مح وي 1995-10-08اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب22511095 خري ًز وي 1995-02-02اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س22511072 َ سلوين ًو وي 1994-09-23اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي22511362 يويس م وي 2000-12-20اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ويخ برشى22511326 وي 1999-03-30اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ق22511194 صزا ساً ريي ؾب وي 1996-07-18اخل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

امثن22511195 َاين ؾ وي 1996-08-01ازلب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ريي س ياء22511197 وي 1996-08-07ازلك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سي22511260 ِ صق امل صا وي 1997-11-03اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وٌك22511057 صاوي د وي 1994-06-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وب22511122 ايل اً صح وي 1995-05-16اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية22511177 صايك ذ صه وي 1996-03-20اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ىن22511322 وين ارشاق م زرُ وي 1999-02-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ـايل22511293 ساً زاكري ؾب وي 1998-08-05اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وب22511099 زمصاين اً وي 1995-02-17اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

زل22511033 ا زون ذ زى وي 1994-01-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ني22511101 فاري أ م زه وي 1995-03-05اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ري22511098 ة ُز زوً وي 1995-02-07اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وٌك22511336 زايت د وي 1999-08-25اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ـايل22511175 ساً خوين ؾب ًز وي 1996-03-20اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س22511032 واين أ ان ًز وي 1994-01-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ري22511238 ي ُز سامل وي 1997-07-12اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صحمي22511302 ساً سايم ؾب وي 1998-10-12اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صحمي22511254 ساً ساحي ؾب وي 1997-09-26اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي22511112 ساحي م وي 1995-04-02اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

دسام22511304 ي اب باؾ وي 1998-10-19اًس  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

بؽ ص اميء22511037 وي 1994-01-09اًس  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

هل22511163 سالإ سحيوين ؾب وي 1996-02-10اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن22511268 زازلٍ ساين ؾ سـ وي 1997-12-26اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سي ملَاء22511137 سـ وي 1995-09-05اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ىس22511061 ين ؿُ وي 1994-07-20اًس  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ف22511214 وس يٌُة ً وي 1997-01-15اًس  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سويس مٌال22511330 وي 1999-05-26اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س22511164 باب سـَ وي 1996-02-10اًض  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

اوي ًَىل22511102 رشك وي 1995-03-10اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي22511357 ضـيب م وي 2000-08-28اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ضلوري مـاد22511100 وي 1995-03-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

شاين محزة22511313 ضى وي 1998-12-19اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س22511324 عادق امح وي 1999-03-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ى22511121 عادق مععف وي 1995-05-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س22511079 عباح َل وي 1994-11-04اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وٌك22511270 عبريي د وي 1998-01-11اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ى ظفاء22511022 عف وي 1993-07-15اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ان22511132 ب امي عاً وي 1995-07-27اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ة22511003 وزً عاوس ف وي 1992-12-09اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ن22511050 عَباوي ورسٍ وي 1994-03-27اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية22511107 عَيب ذ وي 1995-03-28اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي سارة22511185 ـامص وي 1996-04-21اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

يوري محزة22511295 س اً ـب وي 1998-08-17اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ِية22511166 ـالوي أ م وي 1996-02-13اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ـالوي جٌلل22511059 وي 1994-07-07اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية22511024 ي ذ ـَم وي 1993-08-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية22511300 ي ذ ـَم وي 1998-09-18اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وٌك22511245 ـمصايت د وي 1997-07-31اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ا22511030 ور ـمصاين ه وي 1993-10-29اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سان22511361 ـمصي اح وي 2000-12-15اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س22511039 ـزنويل سـَ وي 1994-01-12اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ى22511289 ععف ـُيس امل وي 1998-06-28اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س22511082 عم ساً ـُيس ؾب وي 1994-11-16اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ِية22511229 لازي أ م وي 1997-05-15اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511169 لازي َل وي 1996-02-29اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س22511136 ب أ و لًص وي 1995-09-05اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

لزاوي سٌلح22511116 وي 1995-04-18اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

رشيق22511119 ي اً م فاظ وي 1995-05-05اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

َا22511015 ي ده م فاظ وي 1993-05-15اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مي22511097 صاُ مي اب فاُ وي 1995-02-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية22511074 فائزي ام وي 1994-09-29اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زل22511188 ا لب ذ وي 1996-05-13اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

د22511240 لباب مصا وي 1997-07-21اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني22511165 وي ام سً ل وي 1996-02-11اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ًب22511241 يس ًز لضَوي الادٌر وي 1997-07-22اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س22511210 واح ساً ىصدويس ؾب وي 1997-01-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ي ظوفِا22511153 ىورظ وي 1995-12-07اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن22511239 سرازلٍ ي ب ىِح وي 1997-07-20اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن22511360 زل َط ق وي 2000-10-05اٌ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سن22511040 وين احل ام وي 1994-02-08امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مودي بسمة22511017 وي 1993-06-16احمل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ص22511366 وث صون ه وي 2001-05-25امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سـودي حفعة22511346 وي 2000-01-15امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ىض22511117 ساكوي ر وي 1995-04-19امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ني22511146 س سىويف اي وي 1995-10-01امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س22511271 ىِوي َل وي 1998-01-15امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

د22511114 وا َيس ج وي 1995-04-13امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

رية22511319 ُساوي ُز وي 1999-01-21امل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية22511333 ياوي ذ وي 1999-07-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية22511348 ِارم ذ وي 2000-01-23اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

رضي22511205 ِام اخل ً وي 1996-11-10اإ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ًب22511126 ِصاويل ًز وي 1995-06-23اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سى22511275 ِاكوي ُ وي 1998-02-01اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وب22511087 ِاليل أ ً وي 1994-12-09اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وب22511192 ًل اً واظ وي 1996-06-18اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ز سىِية22511282 وٍ وي 1998-04-12اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سجية22511281 َاس َؽ ذ وي 1998-04-07اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َحَاوي سِام22511046 وي 1994-03-14اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية22511109 وض ذ وي 1995-03-31اجم صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وهَة22511045 ن م اًو حم وي 1994-03-08اإ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي ص اميء22511142 ًز وي 1995-09-20أ م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي22511297 فُيس م وي 1998-08-30اه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

س22511042 عم ساً صام ؾب وي 1994-02-12أ ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ـصيب22511124 ال اً وي 1995-06-21اوب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س22511054 ادي محَ وي 1994-04-25اوك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة22511021 اظ صدى ف وي 1993-07-13اُو صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ى22511315 مي سَم صاُ س اب ت امح وي 1999-01-06اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سٌلء22511303 ًك أ  وزً ت ب وي 1998-10-14أ ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ىصمي22511339 س اً سوش ؾب ت ح وي 1999-10-09اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ى22511008 ضو مععف ٌ وي 1993-03-04اإ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

عرية22511354 ًك ه وي 2000-07-07ابب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ذوس ص اميء22511327 وي 1999-03-31ابد صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ني22511283 س وي 1998-04-22ابدي اي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ان22511149 صابرة امي وي 1995-10-24ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

سٌلء22511291 صحمي أ  وي 1998-07-13ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صزاك ظوفِة22511129 وي 1995-07-16ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي22511150 ِاد ساً ايم ؾب صظ وي 1995-11-16ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي22511161 ط ه َحائ وي 1996-02-04ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س22511036 َحمصي رص َ وي 1994-01-07ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ىي22511086 َـاًَة حي وي 1994-12-03ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب22511305 َلصودي ًز وي 1998-10-23ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س22511329 زاكن َل وي 1999-05-16مب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ىس22511208 ضو ؿُ ن اً وي 1996-11-23ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص22511277 وث ـصيب ه ن اً وي 1998-02-26ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س22511141 وو سة ً ن حِ وي 1995-09-18ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اي محزة22511355 ن رك وي 2000-07-24ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

اي سفِان22511035 ن رك وي 1994-01-04ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سجية22511212 ن زرواٌك ذ وي 1997-01-01ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سر22511108 وي 1995-03-29بياحج ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سهللا ًَىل22511328 وي 1999-04-02بيـب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س22511009 ٍك َل وي 1993-03-30بيـس َ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س22511211 سة ُي وي 1997-01-01بيلِ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وي 1996-02-21بيىصان سَمية22511168 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

هنضوم فِمي22511273 وي 1998-01-24ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سة22511162 وي 1996-02-06بيورك سـَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

لين22511187 س اً سي ؾب وي 1996-05-01هب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

صحمي22511236 ساً ِاد ؾب واجل وي 1997-06-26ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

م22511369 صا ه ورايم اإ وي 2001-09-14ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ـًل22511196 س اً وزروال ؾب وي 1996-08-02ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وس خة محزة22511232 وي 1997-05-28ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س فذَحة22511364 وسـَ وي 2001-01-02ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س22511243 امل امح وك وي 1997-07-26ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

امثن22511034 صمي ؾ وه وي 1994-01-03ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ء22511171 صاي وي 1996-03-03بَلبان زه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

دسام22511159 زارت اب وي 1996-02-03ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب22511062 وي 1994-07-20ثضَغ ًز صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وي 1993-05-03زالث سارة22511013 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

اهُين سفِان22511224 وي 1997-04-01ج صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وي 1994-09-23جبََو ظفِة22511071 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صيف هـمية22511091 وي 1995-01-24ج صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مة22511167 اظ وي 1996-02-16جـفص ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ـايل22511251 ساً اسو ؾب وي 1997-09-19ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سجية22511053 غ ذ اف وي 1994-04-21ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي ص اميء22511246 ف اه وي 1997-08-04ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي22511065 سي م سً وي 1994-08-16ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ائضة22511027 وي 1993-10-11حصاكت ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي22511154 وي 1995-12-08حصاكت م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن22511202 ورازلٍ وي 1996-10-13حصاكت ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وي 1996-04-12حصايوي سَوى22511184 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ص22511131 وي 1995-07-20حسان مع صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ري22511118 رضي ُز وي 1995-04-23ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ِة22511340 وي 1999-10-30حىس رك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ًب22511128 سون ًز وي 1995-07-10مح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سي حِاة22511235 وي 1997-05-31مح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ز22511278 ـٍز س اً وي 1998-03-01محريي ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وي 1993-05-31حٌاش ٌرسى22511016 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ي22511049 سٌلؾَ وي 1994-03-27حٌويش ا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ني22511219 س ال م ني َل وي 1997-02-09حٌ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء22511055 صاي سر زه وي 1994-05-04حِ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي22511179 سٌلؾَ سروف ا وي 1996-03-28ذ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

س22511081 سودي ادٌر وي 1994-11-13ذ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سمي جٌلل22511334 وي 1999-07-06ذ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س22511157 وي 1996-01-03دضاري َل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

مي22511374 ي ر َز وي 2002-02-06ذ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سي ظوفِا22511020 ََ وي 1993-07-12ذ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة22511368 سام ون ا وي 2001-09-11ده صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س22511043 وي 1994-02-14داي رص َ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وي 1994-12-01داي حمسن22511085 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة22511274 ُز ٌلوي ى وي 1998-01-29رح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ي22511160 ََ س اجل وي 1996-02-04روان ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

وي 1998-11-02زاد ص اميء22511307 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ان22511308 مي ٌوف اإ وي 1998-11-03زد صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ون فصدوس22511345 وي 2000-01-10زرُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

صحمي22511138 ساً وي 1995-09-06زرواٌك ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ق22511066 اً س اخل ني ؾب وي 1994-08-26زؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن22511025 َول  أ مي وي 1993-08-13زك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ص22511226 اج سة ُ وي 1997-04-19زم صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وك ًعَفة22511203 وي 1996-11-05زم صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

دسام22511310 ُيب اب وي 1998-11-30زه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سٌلء22511010 ُيب ا وي 1993-04-13زه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ف22511092 وس وي 1995-01-29سايخ ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س22511201 وي 1996-10-02س باح ُي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

مي22511140 صاُ ب وي 1995-09-18زسوري اإ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ق22511323 صزا س اً وي 1999-02-26سلصو ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

وي 1997-05-17سَِايم محزة22511230 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511269 وو وي 1997-12-30سَمي ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ص22511139 وث وي 1995-09-13سٌليح ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ني22511221 س وي 1997-03-05سوميعو اي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

مية22511349 وي 2000-02-25س َايس أ م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ص حس ياء22511123 وي 1995-06-07صاظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

وب22511069 ص اً وي 1994-09-11صاه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وي 1994-09-17صانريي سفِان22511070 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب22511041 و ًز وي 1994-02-10ص باه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ن22511011 زل وي 1993-04-25رشادي ق صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

د22511145 وي 1995-09-29صـصاين مصا صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ٌلد22511189 وي 1996-05-14صـَيب ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

الم22511341 وي 1999-11-16صفاق أ ح صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ًب22511331 وي 1999-06-04ص ياق ًز صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س22511257 ص َل وي 1997-10-24ظادٍ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وب22511044 يت أ ً وي 1994-03-08ظام صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وب22511073 سيق اً وي 1994-09-27ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ن س ياء22511316 وي 1999-01-10ظالح ازلٍ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وي 1997-01-24ظٌلد سىِية22511216 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ؽ أ رشف22511312 اً وي 1998-12-04ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

س22511173 ؽ ُي اً وي 1996-03-13ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صحمي22511220 س اً اين ؾب وف وي 1997-02-20ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني22511225 س وٍصي اي وي 1997-04-09ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني22511058 س ي اي ًو وي 1994-06-19ظ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مية22511356 وي 2000-08-18ظَان أ م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ز22511258 ـٍز ساً ادل ؾب وي 1997-10-31ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ي سـاد22511103 اكِ وي 1995-03-13ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ف مٌَة22511052 ان وي 1994-04-11ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سلوي ملَاء22511332 وي 1999-06-27ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ن22511051 زازلٍ امثن ؾ وي 1994-04-08ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىمي22511299 س احل فة ؾب ًز وي 1998-09-17ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ًب22511263 ي ًز عف وي 1997-11-28ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وي 1998-06-25ؿزيي ارشف22511287 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صحمي22511151 ساً فعص ؾب ني اً وي 1995-11-19ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

هل22511031 سالا وي 1993-12-09كرباوي ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سور ص اميء22511370 وي 2001-09-23قي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ص22511266 اج وايت ُ وي 1997-12-08ق صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وب22511193 ي اً احت وي 1996-07-01ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ن22511127 ورازلٍ ارس ه وي 1995-07-01ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ء22511170 صا ُز مة اً اظ ي ف اض وي 1996-03-02ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ة22511089 سام وي 1995-01-10فذاح أ  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ى22511133 ععف ص امل وي 1995-08-04جف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي22511262 صوح ه وي 1997-11-07ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة22511325 صمي وي 1999-03-03فٌان ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ويج سفِان22511002 وي 1992-12-04ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ىي22511060 ويق حي وي 1994-07-12ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اف أ رشف22511344 وي 2000-01-05ك صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ن22511106 زل وي 1995-03-28نرثي ق صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صام مسَحة22511206 وي 1996-11-10ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سي مٌار22511183 وي 1996-04-12نيَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ىصمي22511250 س اً ان ؾب وج وي 1997-09-17ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ار حىمي22511084 وظ وي 1994-11-28ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًك هـمية22511247 وي 1997-08-15ًرٍب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سًـة22511014 وي 1993-05-15حلساك ب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ني22511272 س وي 1998-01-18حلفِغ احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

وب22511259 وي 1997-11-01ًضِب أ ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وى22511288 وي 1998-06-27ًعَف جن صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ي ص اميء22511200 وي 1996-09-28ًلَمي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وي 1995-04-10ًىرشي حٌان22511113 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وي 1995-03-31ًمكريي سارة22511110 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

370/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ف22511181 وس ة ً وي 1996-04-09ًمكرًي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ٍك22511367 وي 2001-08-30ًىٌاوي هنَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ني22511314 وي 1998-12-20ًىٌزيي أ م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ص22511001 يي مع وي 1992-11-29ًىًو صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ان22511372 وي 2001-12-08ملبرش امي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

وي 1993-06-28ملىصد سارة22511019 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وب22511080 ي اً وي 1994-11-12ًِبَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ًب22511213 وي 1997-01-07هلموري ًز صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء22511178 صا ُز مة اً اظ ص ف وي 1996-03-23مباه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وي 1997-03-25مربوك سىِية22511223 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511004 ي ادٌر وي 1993-01-07مذوهَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صحمي22511120 ساً وي 1995-05-06حمصاش ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وب22511012 وي 1993-04-28حمفاظ أ ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سٌلء22511311 وي 1998-12-02خمَط أ  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وي 1993-09-10خمَط حمسن22511026 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سانن خمَويق22511264 وي 1997-12-07خمَويق ؿ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س22511231 ساح َل وي 1997-05-18م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511321 عم ساً وي 1999-02-03مصاح ؾب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س22511373 َ وي 2002-02-04مصاد ًو صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

مية22511077 صاتح أ م وي 1994-10-23م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ص22511228 اج ي ُ صمي وي 1997-05-08م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511090 َ ين ًو ًص وي 1995-01-22م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

زوار حسن22511233 وي 1997-05-29م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س22511083 زاين سـَ وي 1994-11-27م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وي 1996-09-25مرسار س ياء22511199 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

س22511342 وي 1999-11-16مرشوم ُي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ني22511158 رصي ام وي 1996-02-02م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س22511252 ني َل وي 1997-09-19معَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص22511078 اج وي 1994-10-29معوم ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اء22511267 وي 1997-12-11معِص وف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء22511038 صا وي 1994-01-09مـاين ُز صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

دسام22511255 وي 1997-10-13مـز اب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سام حمسن22511301 وي 1998-10-01مل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وي 1996-12-02مىوار حمسن22511209 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني22511076 س وي 1994-10-10مََح اي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ء22511075 صا ُز مة اً اظ وي 1994-10-08مٌاين ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سوى22511298 وي 1998-09-03مٌخازي ف صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اٌك22511279 وي 1998-03-28مٌحول ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ة22511068 ُز وي 1994-09-08مٌعور ى صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ٍك22511363 وي 2000-12-25مٌعوري هنَ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سة22511284 وىح رص َ وي 1998-05-04م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

اب22511190 هي وساوي اإ وي 1996-05-21م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ول حفعة22511351 وي 2000-05-10م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

س22511006 ٍك محَ ومي وي 1993-02-10م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ى22511317 وي 1999-01-14مِة سَم صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ني22511249 س وي 1997-09-13مِـاد اي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

يس مسَة22511343 وً وي 1999-12-02انب صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

زة22511111 ٍز وي 1995-04-01انيج ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية22511350 سرويم ذ وي 2000-04-11ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وي 1997-10-24هـمي محزة22511256 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وي 1995-11-27هـمي ص اميء22511152 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ِضويم22511125 وي 1995-06-22هـمية اً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ف22511063 وس فِؽ ً وي 1994-07-26ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي22511155 وح م وي 1995-12-15ه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب22511296 ي ًز اص مي وي 29-08-1998ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

امثن22511253 وي 1997-09-21ُخاف ؾ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وت22511292 َاك صزوك اً وي 18-07-1998ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء22511234 صاي ش زه صمي وي 29-05-1997ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

وب22511096 وي 1995-02-06ُضوم أ ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وي 1998-04-01ُياوي سارة22511280 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مية22511047 ي ام وامش وي 21-03-1994ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اب22511088 ُو ساً ورش ؾب وي 31-12-1994ُ صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ني22511347 س وي 2000-01-23وادي احل صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

خوك محزة22511227 وي 1997-05-02واص  صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

صمي حٌان22511198 وي 1996-08-27واه صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وب22511204 َق اً وي 1996-11-08وز صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ص22511358 اج ُ َِ وي 2000-09-13وج صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ني22511286 وي 1998-06-22وراق أ م صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وي 1999-09-12وردي حس ياء22511338 صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ني22511104 وي 1995-03-14وردي ايمس صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي22511207 سان م وي 1996-11-14ًو صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ي سىِية22511261 وي 1997-11-06حي صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ني22511306 س س اي وو وي 31-10-1998ً صب سرس َة )مَحق ح خربات امل ة(حتضري اخمل سً م ناحمل ول َََة اجل خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

20221088soumia يق ذعاد والإدارة 1997-02-08مسَة زور ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة20221269 سام ذعاد والإدارة 1999-07-08اابد ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي سامِة20221291 ذعاد والإدارة 1999-08-29اب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ائضة20221230 زاكري ؿ َاط اً ن اخل ذعاد والإدارة 1999-02-22اب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ة20221309 سام ي ا فض واً ذعاد والإدارة 1999-10-12اب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

رص ص اميء20221497 ي واً ذعاد والإدارة 2001-07-30أ ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ًب20221132 يس ًز اء الإدٌر وف واً ذعاد والإدارة 1997-12-15أ ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سجية20221424 ام ذ وؿ ذعاد والإدارة 2000-11-01أ ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صمي20221577 َ م ًو ذعاد والإدارة 2002-03-09اب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ى20221505 ىي سَم وهي ذعاد والإدارة 2001-08-14اب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

مية20221462 اد أ م ذعاد والإدارة 2001-02-14احت ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وجيص ظفاء20221552 ذعاد والإدارة 2001-12-14اث ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سى20221068 ة ُ ىوظ ذعاد والإدارة 1996-09-12اج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

س20221214 ت أ و صاه ذعاد والإدارة 1999-01-01اح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ٌلدي حس ياء20221451 ذعاد والإدارة 2001-01-07اح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

م20221376 صا ه َيا اإ ذعاد والإدارة 2000-06-14امح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

َوف مََىة20221174 ذعاد والإدارة 1998-07-16اذ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ِام20221025 س اً َ ذعاد والإدارة 1994-10-18ادمح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

اء20221149 وش وف ذعاد والإدارة 1998-03-17ادًر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ذعاد والإدارة 1997-04-24ادىل ارشف20221096 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب20221018 ري ًز دوخن ذعاد والإدارة 1994-06-26اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب20221219 ذعاد والإدارة 1999-01-12اراوي ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سل جٌلل20221297 ذعاد والإدارة 1999-09-17ارج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مية20221326 ين أ م ذعاد والإدارة 1999-11-29ارمح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٌلء20221361 ذعاد والإدارة 2000-04-05ارصاد ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي قَثة20221416 َََ ذعاد والإدارة 2000-10-05أ زق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

سي محزة20221274 ذعاد والإدارة 1999-07-20ازساً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

س20221453 ي ُي سالًـ ذعاد والإدارة 2001-01-10ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ص20221125 اج سواري ُ ذعاد والإدارة 1997-11-10ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

زل20221250 ا سي ذ سًو ذعاد والإدارة 1999-05-17ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ِية20221019 صبٌات أ م ذعاد والإدارة 1994-07-21ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

مية20221135 ن ام صٌلٍو ذعاد والإدارة 1997-12-30ا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ًل حفعة20221223 ذعاد والإدارة 1999-01-27أ مش ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب20221346 باء ًز ذعاد والإدارة 2000-01-26اظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

صمي20221375 عار م ذعاد والإدارة 2000-06-13أ ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ة20221411 يُبة اندً ذعاد والإدارة 2000-09-15اؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ا ٌرسى20221154 ذعاد والإدارة 1998-05-06اك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

امثن20221045 صاخ ؾ ذعاد والإدارة 1995-12-14أ ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ود20221275 زي َل ذعاد والإدارة 1999-07-20أ ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ء20221188 صا ُز مة اً اظ ي ف ج ذعاد والإدارة 1998-10-02او ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان20221097 مي س اإ ن ذعاد والإدارة 1997-04-28اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي سَمي20221227 ذعاد والإدارة 1999-02-08أ ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ُس20221064 َح أ ه ذعاد والإدارة 1996-08-14أ مك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

وب20221225 ي اً وجِ ذعاد والإدارة 1999-01-29اه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ًب20221162 يس ًز ذعاد والإدارة 1998-06-08الإدٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

يس ص اميء20221199 ذعاد والإدارة 1998-11-23الادٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

عام20221238 يس ؾ ذعاد والإدارة 1999-03-28الادٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ذعاد والإدارة 2000-10-09الازاك س ياء20221417 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صمي20221276 صي م ذعاد والإدارة 1999-07-26الاُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

واين سفِان20221512 ذعاد والإدارة 2001-08-28ال ق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ي20221391 ربازي سَِ ذعاد والإدارة 2000-07-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ٍك20221073 ربزيل هنَ ذعاد والإدارة 1996-11-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ربويك سـاد20221237 ذعاد والإدارة 1999-03-28اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ني20221022 س س اي بلايل َل ذعاد والإدارة 1994-09-13اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

بىوري ص اميء20221483 ذعاد والإدارة 2001-06-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

صي ص اميء20221502 بوزٍ ذعاد والإدارة 2001-08-10اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س20221287 وو بوؿالوي ً ذعاد والإدارة 1999-08-22اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء20221283 صا ُز مة اً اظ خاوي ف ذعاد والإدارة 1999-08-16اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ن20221272 ي أ مي خباق ذعاد والإدارة 1999-07-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ص20221446 وث خجاري ه ذعاد والإدارة 2001-01-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ى20221268 خجاين حض ذعاد والإدارة 1999-07-07اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سى20221334 ي ُ ف خوه ذعاد والإدارة 1999-12-23اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

س20221109 اي َل ذعاد والإدارة 1997-09-03اجل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سي ٌرسى20221220 ام ذعاد والإدارة 1999-01-20احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

يب لكثوم20221128 ذعاد والإدارة 1997-11-23احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ني20221529 س خويم اي ذعاد والإدارة 2001-09-30احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ري20221069 جايج ُز ذعاد والإدارة 1996-09-13احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ى20221076 جايج سَم ذعاد والإدارة 1996-12-09احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ساد حس ياء20221044 ذعاد والإدارة 1995-12-14احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

س20221578 سادي َل ذعاد والإدارة 2002-03-10احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

اء20221559 ساري رج ذعاد والإدارة 2002-01-12احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ى20221300 صوري سَم ذعاد والإدارة 1999-09-30احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ة20221568 سام ياوي ا ذعاد والإدارة 2002-02-05احلس  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ٍك20221017 ياوي ؾب ذعاد والإدارة 1994-06-26احلس  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً
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.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

سوى20221329 رضايت ف ذعاد والإدارة 1999-12-18احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سجية20221372 فِان ذ ذعاد والإدارة 2000-06-01احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

الوي محزة20221514 ذعاد والإدارة 2001-08-30احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س20221440 ساوي َل ذعاد والإدارة 2000-12-20اذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ة20221247 ويم أ ً ذعاد والإدارة 1999-04-30اذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ائضة20221405 يعايل ؿ ذعاد والإدارة 2000-09-07احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

د20221183 وض ودا ذعاد والإدارة 1998-08-30احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ن20221311 َان أ مي ذعاد والإدارة 1999-10-23احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مة20221030 اظ َان ف ذعاد والإدارة 1995-01-15احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سان20221285 ي اح َح ذعاد والإدارة 1999-08-21احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ربي ص اميء20221232 ذعاد والإدارة 1999-03-05اخل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ار محزة20221192 ذعاد والإدارة 1998-10-13ارل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َاوي ص اميء20221273 ذعاد والإدارة 1999-07-20اخل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ى20221286 ذعاد والإدارة 1999-08-22ازلاودي سَم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ٌلين مٌَة20221175 ذعاد والإدارة 1998-07-17ازلح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سجية20221294 اوي ذ ذعاد والإدارة 1999-09-04ازلرك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سن20221195 ذعاد والإدارة 1998-11-14ازلوان احل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ي20221060 سٌلؾَ ذعاد والإدارة 1996-08-03ازلايين اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ىن20221498 ذعاد والإدارة 2001-07-31ازلايين م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ن20221522 سا صازي وج ذعاد والإدارة 2001-09-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صايض ص اميء20221356 ذعاد والإدارة 2000-03-23اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سجية20221004 صايق ذ ذعاد والإدارة 1993-07-10اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سهللا20221470 صاوي ؾب ذعاد والإدارة 2001-03-09اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي20221080 صضواين هبِ ذعاد والإدارة 1996-12-25اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اين ُبة20221271 صگ ذعاد والإدارة 1999-07-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي20221444 زايك م ذعاد والإدارة 2000-12-26اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ء20221236 صا ُز مة اً اظ زبري ف ذعاد والإدارة 1999-03-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

الم20221319 زؿرتي اح ذعاد والإدارة 1999-11-15اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

صي اس َة20221358 زؾ ذعاد والإدارة 2000-03-29اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سجية20221141 زيك ذ ذعاد والإدارة 1998-01-22اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ن20221231 زل ََان ق ٌز ذعاد والإدارة 1999-02-25اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء20221138 صا ُز مة اً اظ زانيت ف ذعاد والإدارة 1998-01-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ري سِام20221252 زوب ذعاد والإدارة 1999-06-02اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ن حمسن20221100 ٍز ذعاد والإدارة 1997-06-03اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي20221198 سايق م ذعاد والإدارة 1998-11-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

َا20221158 ي ده سامل ذعاد والإدارة 1998-05-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ِية20221284 ساحي ام ذعاد والإدارة 1999-08-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

مة20221041 اظ ساحي ف ذعاد والإدارة 1995-11-08اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ال20221353 بؽ أ م ذعاد والإدارة 2000-03-01اًس  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ان20221002 ٌة امي رساح ذعاد والإدارة 1993-02-27اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س20221312 سىوري سـَ ذعاد والإدارة 1999-11-02اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سجية20221296 سالم ذ ذعاد والإدارة 1999-09-16اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

رية20221387 سدي ُز سًو ذعاد والإدارة 2000-07-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وٌك20221393 َرب د ذعاد والإدارة 2000-07-23اًس  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ة20221279 ضاريك مبارن ذعاد والإدارة 1999-08-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

اوي ُضام20221152 رشف ذعاد والإدارة 1998-04-06اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

َة20221560 اوي راه رشك ذعاد والإدارة 2002-01-23اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

اوي سىِية20221277 رشك ذعاد والإدارة 1999-07-27اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

م20221436 صا ضعيب اه ذعاد والإدارة 2000-12-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً
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ـايل20221189 س اً ضـيب ؾب ذعاد والإدارة 1998-10-04اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ة20221249 ُز ضـويف ى ذعاد والإدارة 1999-05-16اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

صمي20221234 ضُيب م ذعاد والإدارة 1999-03-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

َىص وس مية20221071 ذعاد والإدارة 1996-10-27اًض  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َىص وظال20221499 ذعاد والإدارة 2001-08-01اًض  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ي ص اميء20221140 عاحل ذعاد والإدارة 1998-01-21اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي وس مية20221043 عاحل ذعاد والإدارة 1995-11-26اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ني20221255 س أ م ت َل عام ذعاد والإدارة 1999-06-07اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ة20221121 صمي عباغ ه ذعاد والإدارة 1997-10-24اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

علور ٌرسى20221364 ذعاد والإدارة 2000-04-24اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سٌلء20221445 علري أ  ذعاد والإدارة 2001-01-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ي ص اميء20221147 عَف ذعاد والإدارة 1998-03-05اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ص وظال20221246 عاُ ذعاد والإدارة 1999-04-23اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سة20221127 اج صي م عاُ ذعاد والإدارة 1997-11-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

سٌلء20221567 ؽ أ  عائ ذعاد والإدارة 2002-02-05اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

الم20221322 عَبا أ ح ذعاد والإدارة 1999-11-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صي سفِان20221542 عواُ ذعاد والإدارة 2001-11-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ي برشى20221344 عًو ذعاد والإدارة 2000-01-24اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

م20221316 صا ه عَيب اإ ذعاد والإدارة 1999-11-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سي صفِق20221072 ـاً ذعاد والإدارة 1996-11-08اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

سر20221155 ـبوي ب ذعاد والإدارة 1998-05-10اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ـخياين ص اميء20221033 ذعاد والإدارة 1995-07-06اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ن20221457 ـامثين رضوا ذعاد والإدارة 2001-02-04اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

َمية20221086 سراوي ح ـ ذعاد والإدارة 1997-01-29اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

س20221510 ـصيش امح ذعاد والإدارة 2001-08-21اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ن20221056 زل ـزوازي ق ذعاد والإدارة 1996-07-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ـزوزي محزة20221005 ذعاد والإدارة 1993-07-31اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وي ظفاء20221516 ـًز ذعاد والإدارة 2001-09-02اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ـرسي جهص20221362 ذعاد والإدارة 2000-04-08اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ـسُيب سىِية20221012 ذعاد والإدارة 1993-12-16اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء20221026 صا ُز مة اً اظ ـىصي ف ذعاد والإدارة 1994-10-27اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ـالم سفِان20221586 ذعاد والإدارة 2002-08-31اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ي سارة20221027 ـَم ذعاد والإدارة 1994-10-28اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ٍك20221585 ـََوي هنَ ذعاد والإدارة 2002-05-05اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

دسام20221160 ـمصاين اب ذعاد والإدارة 1998-05-22اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ين سفِان20221408 ـمصاين احلس  ذعاد والإدارة 2000-09-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ـمصاين حس ياء20221443 ذعاد والإدارة 2000-12-25اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ـمصاوي ؾخَلة20221180 ذعاد والإدارة 1998-08-10اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك20221208 ـمصاوي هنَ ذعاد والإدارة 1998-12-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة20221388 صو لازي م ذعاد والإدارة 2000-07-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صمي20221386 لوات م ذعاد والإدارة 2000-07-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

دسام20221477 فصج اب ذعاد والإدارة 2001-04-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ق20221082 صزا س اً فصويق ؾب ذعاد والإدارة 1997-01-10اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

مية20221564 فضًل أ م ذعاد والإدارة 2002-01-25اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

لادري ُبة20221343 ذعاد والإدارة 2000-01-19اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

لبًل س ياء20221399 ذعاد والإدارة 2000-08-15اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ء20221571 صا ُز مة اً اظ لط ف ذعاد والإدارة 2002-02-13اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ى20221164 ي سَم اكم ذعاد والإدارة 1998-06-12اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ام20221410 ـمصاين وئ سي اً ى ذعاد والإدارة 2000-09-14اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ًل20221523 ىصاب ؿ ذعاد والإدارة 2001-09-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ىوش س ياء20221142 ذعاد والإدارة 1998-01-23اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ًب20221525 ي ًز ىِح ذعاد والإدارة 2001-09-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ني20221547 س صي اي اه ذعاد والإدارة 2001-11-24امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وى20221081 بارك جن ذعاد والإدارة 1997-01-08امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

رتيج حٌان20221506 ذعاد والإدارة 2001-08-15امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ص20221437 اج ي ُ ع صاب ذعاد والإدارة 2000-12-02امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صسًل سِام20221538 ذعاد والإدارة 2001-11-02امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي20221202 عًل م ذعاد والإدارة 1998-11-27امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ني20221163 يعوري أ م ذعاد والإدارة 1998-06-09امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ائضة20221504 يعوري ؿ ذعاد والإدارة 2001-08-14امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

َا20221328 ود ده وج ذعاد والإدارة 1999-12-17امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ًب20221028 ويح ًز ذعاد والإدارة 1994-10-28امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي20221051 ري م ذعاد والإدارة 1996-04-13امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ء20221054 صا ُز مة اً اظ سوي ف ي ذعاد والإدارة 1996-07-02اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ص20221146 وث ي ه يـمي ذعاد والإدارة 1998-03-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي20221540 ي م يىصمي ذعاد والإدارة 2001-11-05اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ًب20221475 هناوري ًز ذعاد والإدارة 2001-04-08اٍ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ف20221063 وس يواري ً ذعاد والإدارة 1996-08-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

م20221270 صا يوري اه ذعاد والإدارة 1999-07-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ىن20221471 يوري م ذعاد والإدارة 2001-03-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ي سَمية20221539 ِامش ذعاد والإدارة 2001-11-04اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

صمي20221083 ِاليل م ذعاد والإدارة 1997-01-19اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن20221400 زل سايل ق ِي ذعاد والإدارة 2000-08-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ِورد س ياء20221370 ذعاد والإدارة 2000-05-27اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ودي حس ياء20221136 وح ذعاد والإدارة 1998-01-01اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ف20221196 وس وراق ً ذعاد والإدارة 1998-11-14اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

وسف20221281 ين ً وزدً ذعاد والإدارة 1999-08-08اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صمي20221021 َاين م ً ذعاد والإدارة 1994-09-01اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب20221008 َويم ًز ذعاد والإدارة 1993-09-08اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

اد ص اميء20221156 ذعاد والإدارة 1998-05-10أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

س20221302 ضُش َل ذعاد والإدارة 1999-10-07ام ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مية20221435 ىٌاس أ م ذعاد والإدارة 2000-11-30أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سجية20221261 َوض ذ ذعاد والإدارة 1999-06-24أ هم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

صمي20221431 س م وًَ ذعاد والإدارة 2000-11-15ام ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ء20221001 صا ُز مة اً اظ ذعاد والإدارة 1993-01-03أ انس ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

س20221479 ار سـ ذعاد والإدارة 2001-05-05أ جن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وسف20221213 سي ً ذعاد والإدارة 1998-12-31أ وؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س20221104 واح س اً ني ؾب س ت احل ذعاد والإدارة 1997-07-31أ ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ف ص اميء20221258 رشً ت اً ذعاد والإدارة 1999-06-18اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

مة20221241 اظ ص ف ن مع ت ب ذعاد والإدارة 1999-04-20اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

واي بثٌُة20221561 ت د ذعاد والإدارة 2002-01-24أ ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س فذَحة20221374 اب ت ؿ ذعاد والإدارة 2000-06-07أ ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

صمي20221321 س هللا م ت ؾب ذعاد والإدارة 1999-11-17اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

رض حسام20221520 ت ؾَ ذعاد والإدارة 2001-09-11اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ص20221330 سم مع ت ملل ذعاد والإدارة 1999-12-19اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء20221106 صا ُز مة اً اظ ًل ف ت وؿ ذعاد والإدارة 1997-08-02اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

مية20221145 ت ويم ام ذعاد والإدارة 1998-02-19اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني20221456 س خعبَحا احل ذعاد والإدارة 2001-01-31أ ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً
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للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ص20221040 اج س ُ ذعاد والإدارة 1995-10-12ابدٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سي20221101 ِ ذعاد والإدارة 1997-06-29ابزاو امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سٌلء20221094 ة أ  سً َ ذعاد والإدارة 1997-04-21ابذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة حس ياء20221095 سً َ ذعاد والإدارة 1997-04-21ابذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص20221098 وث ضَة ه صا ذعاد والإدارة 1997-05-03ابً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وب20221323 سي اً ِ ذعاد والإدارة 1999-11-20ابمل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ذعاد والإدارة 2000-10-03ابيه ٌرسا20221415 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ى20221574 غ حض ذعاد والإدارة 2002-02-24ابً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

وي اس َة20221500 ذعاد والإدارة 2001-08-04جب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ات جهص20221380 ذعاد والإدارة 2000-06-30حب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سار سِام20221295 ذعاد والإدارة 1999-09-06ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ؽ20221191 ن ودً سرازلٍ ذعاد والإدارة 1998-10-07ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

و فذَحة20221243 صح ذعاد والإدارة 1999-04-22ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ة20221038 صاكم اندً ذعاد والإدارة 1995-08-23ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وٌك20221016 ة د صن ذعاد والإدارة 1994-06-11ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ش رضا20221524 ٌص ذعاد والإدارة 2001-09-18ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ضَة20221070 ار را ُز ذعاد والإدارة 1996-10-09ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

م20221569 صا زوي اه ذعاد والإدارة 2002-02-11ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

وسف20221452 ذعاد والإدارة 2001-01-08بس خاين ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ن20221389 زازلٍ ذعاد والإدارة 2000-07-15برشى ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

عريي سارة20221535 ذعاد والإدارة 2001-10-20ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

مية20221421 ذعاد والإدارة 2000-10-20بـالوي أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ذعاد والإدارة 2000-12-20بـًل مسرية20221441 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ذعاد والإدارة 1999-01-12بفصان سىِية20221217 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

امت20221565 ذعاد والإدارة 2002-02-01بلال ح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ء20221543 صا ُز مة اً اظ ذعاد والإدارة 2001-11-14بلال ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ٍك20221108 ذعاد والإدارة 1997-08-23بىصاوي هنَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ص20221077 وث ذعاد والإدارة 1996-12-10بالل ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

َحصة سىِية20221357 ذعاد والإدارة 2000-03-24ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سر20221299 سلي ب ذعاد والإدارة 1999-09-24ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ري20221170 ف ُز َـًص ذعاد والإدارة 1998-07-02ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سة جهص20221023 َـل ذعاد والإدارة 1994-09-27ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

َلامس محزة20221377 ذعاد والإدارة 2000-06-23ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ء20221167 صا ُز مة اً اظ َىصمي ف ذعاد والإدارة 1998-06-21ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

م ًَىل20221067 َِس ذعاد والإدارة 1996-09-07ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ِام20221503 ً َِوي اإ ذعاد والإدارة 2001-08-11ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

س20221050 َواد ُي ذعاد والإدارة 1996-04-08ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

الم20221584 ََف اح ذعاد والإدارة 2002-04-06ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

زاكن حٌان20221204 ذعاد والإدارة 1998-12-03مب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ة20221573 و اندً ن رح ذعاد والإدارة 2002-02-20ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ب فصدوس20221579 اً ن ظ ذعاد والإدارة 2002-03-12ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ق20221407 ارو ذعاد والإدارة 2000-09-11بيادي ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ا20221478 ذعاد والإدارة 2001-05-04بياري هم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سى20221186 ة ُ سً ذعاد والإدارة 1998-09-12بيج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب20221168 س ًز ذعاد والإدارة 1998-06-25بيحامِ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ٍك20221530 ة هنَ سون ذعاد والإدارة 2001-10-03بيح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سحية20221458 سوش م ذعاد والإدارة 2001-02-06بيحم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سوى20221053 ضَة ف ذعاد والإدارة 1996-06-11برنا ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

امثن20221555 ذعاد والإدارة 2001-12-17بًسَمية ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً
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:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اء20221159 رضوي وف ذعاد والإدارة 1998-05-21بي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

اء20221187 ف وف ذعاد والإدارة 1998-09-25بيضَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ان20221566 مي ذعاد والإدارة 2002-02-04بيـباس اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ء20221379 صا ُز مة اً اظ سي ف ذعاد والإدارة 2000-06-29بيى ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

امثن20221392 ذعاد والإدارة 2000-07-22بيور ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ذعاد والإدارة 1996-08-09بًِـز برشى20221062 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

صمي20221184 وٌك م وح ذعاد والإدارة 1998-09-07ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب20221412 ال ًز وذ ذعاد والإدارة 2000-09-15ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ء20221526 صا ُز مة اً اظ َوف ف وذ ذعاد والإدارة 2001-09-19ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

سجية20221037 ي ذ ََف وذ ذعاد والإدارة 1995-08-23ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

وزرور حٌان20221360 ذعاد والإدارة 2000-04-02ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سة20221099 ت رص َ وزً ذعاد والإدارة 1997-06-01ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ة ص اميء20221036 وسٌلح ذعاد والإدارة 1995-08-12ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ًب20221365 ق ًز ورشً ذعاد والإدارة 2000-04-24ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ف20221398 وس وصو ً ذعاد والإدارة 2000-08-09ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

دسام20221177 ب اب اً وظ ذعاد والإدارة 1998-07-25ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

صمي20221414 ق م وؾبرًي ذعاد والإدارة 2000-09-28ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

صجس20221263 امثن ى وؾ ذعاد والإدارة 1999-06-29ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ًب20221582 ة ًز رسً وؾ ذعاد والإدارة 2002-03-28ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ة سفِان20221209 اب وك ذعاد والإدارة 1998-12-22ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

م20221587 صا امن اه وك ذعاد والإدارة 2002-11-15ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

امثن20221541 صام ؾ وق ذعاد والإدارة 2001-11-09ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وفذَين سَمية20221165 ذعاد والإدارة 1998-06-18ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ن20221332 صمح س اً صمي ؾب وه ذعاد والإدارة 1999-12-21ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ي حٌان20221366 ولك ذعاد والإدارة 2000-05-02ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ولل ص اميء20221029 ذعاد والإدارة 1994-11-23ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ا20221396 وحلبال هم ذعاد والإدارة 2000-08-02ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ن20221338 لوش رضوا ًو ذعاد والإدارة 2000-01-03ب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

صمي20221467 ذعاد والإدارة 2001-02-23بَاض م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وٌك20221116 ت د ذعاد والإدارة 1997-10-14اتب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ًب20221369 ذعاد والإدارة 2000-05-19اتج ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

س20221465 ت أ مح ذعاد والإدارة 2001-02-23ثفوه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

صمي20221265 ذعاد والإدارة 1999-07-02ثفريي م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مة20221228 اظ اري ف ذعاد والإدارة 1999-02-16مت ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ٍك20221534 ذعاد والإدارة 2001-10-17متصي هنَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ء20221085 صا ُز مة اً اظ ت ف سً م ذعاد والإدارة 1997-01-24هت ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

صمي20221427 وفِق م ذعاد والإدارة 2000-11-08ث ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ن20221348 صيت امي وم ذعاد والإدارة 2000-02-02ث ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ي20221153 و هبِ ذعاد والإدارة 1998-05-01ثرياه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ىض20221394 ت ر ذعاد والإدارة 2000-07-23اثب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

اٍصا جهص20221460 ذعاد والإدارة 2001-02-07ج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ذعاد والإدارة 1993-03-21جبار أ س َة20221003 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ء20221558 صاي وين زه صم ذعاد والإدارة 2002-01-01ج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صمي20221122 م م ذعاد والإدارة 1997-10-24جـىِ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

س20221224 ي أ مح ََ ذعاد والإدارة 1999-01-28ج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

سى20221260 ي ُ ذعاد والإدارة 1999-06-24مجَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ى20221581 ذعاد والإدارة 2002-03-17جٌاح سَم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

ء20221434 صاي ين زه ذعاد والإدارة 2000-11-28جٌاً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ان20221169 مي وادي اإ ذعاد والإدارة 1998-06-27ج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ي سَوى20221403 امت ذعاد والإدارة 2000-09-02ح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

س20221420 غ َل اف ذعاد والإدارة 2000-10-20ح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ن20221466 ذعاد والإدارة 2001-02-23حبوب أ مي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ى20221117 وم سَم ذعاد والإدارة 1997-10-14جح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س20221449 ي َل ذعاد والإدارة 2001-01-05جح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ان20221508 ذعاد والإدارة 2001-08-17حصود امي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ٍك20221306 ذعاد والإدارة 1999-10-10حسون هنَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ذعاد والإدارة 2000-11-21حسوين ًبىن20221432 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ة20221536 سام يص أ  ذعاد والإدارة 2001-10-25ح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ًب20221433 ذعاد والإدارة 2000-11-24حعاب ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ء20221092 صا ُز مة اً اظ ذعاد والإدارة 1997-04-02حىويش ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

وب20221065 ساين أ ً ذعاد والإدارة 1996-08-17مح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ذعاد والإدارة 1997-12-25محصاين س ياء20221134 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ني20221474 ذعاد والإدارة 2001-03-24محريوش ايمس ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

مية20221084 ذعاد والإدارة 1997-01-23محميو أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ص20221468 اج ذعاد والإدارة 2001-03-04حٌان ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سي20221354 ِ ذعاد والإدارة 2000-03-01حٌىصار امل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

سة سِام20221061 ذعاد والإدارة 1996-08-04حِ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

ني20221487 س ط اي اً ذعاد والإدارة 2001-06-21ذ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

س20221178 اوة سـ ذعاد والإدارة 1998-08-02ذ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

وش ص اميء20221210 صب ذعاد والإدارة 1998-12-27د ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

س20221518 ي اَل ذعاد والإدارة 2001-09-07دعَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ص20221137 وث ذعاد والإدارة 1998-01-01دضار ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص20221181 وث ذعاد والإدارة 1998-08-14ذالف ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سر20221448 وي ب ذعاد والإدارة 2001-01-05د ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

س20221371 ي أ مح امي ذعاد والإدارة 2000-05-29دح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

وى20221545 ش جن ذعاد والإدارة 2001-11-20دروٌ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

مية20221355 سي أ م ذعاد والإدارة 2000-03-09دًر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

س20221282 سالاح َلك ؾب ذعاد والإدارة 1999-08-14دؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ء20221553 صا ُز مة اً اظ ايب ف ذعاد والإدارة 2001-12-16دُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

يار ًَىل20221383 ذعاد والإدارة 2000-07-06دً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صمي20221262 باين م ذعاد والإدارة 1999-06-28ذُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

دسام20221046 سي اب َ ذعاد والإدارة 1995-12-17راص  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية20221476 اوي ذ ذعاد والإدارة 2001-04-11رج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

س20221112 اوي َل ذعاد والإدارة 1997-09-12رح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

وهللا سىِية20221244 ذعاد والإدارة 1999-04-22رزك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ان20221549 ذعاد والإدارة 2001-11-30رزوق امي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ذعاد والإدارة 2001-12-01رزوق حس ياء20221550 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

س سِام20221404 ذعاد والإدارة 2000-09-05رص ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

م20221557 صا ه س اإ ذعاد والإدارة 2001-12-28رص َ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

وٌك20221150 ذعاد والإدارة 1998-03-31رضا د ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ذعاد والإدارة 1999-04-23رضوان ًَىل20221245 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

خعار20221576 ِق اه ذعاد والإدارة 2002-03-06رف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

س20221298 ِق َل ذعاد والإدارة 1999-09-23رف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

سجية20221327 سي ذ ص ذعاد والإدارة 1999-12-04رو ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

َف مـاد20221310 ذعاد والإدارة 1999-10-12رئ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مية20221161 ذعاد والإدارة 1998-06-01زايك أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سهللا20221240 ري ؾب ذعاد والإدارة 1999-04-18زب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

س20221426 ذعاد والإدارة 2000-11-07زروق َل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

صمي20221305 ذعاد والإدارة 1999-10-09زيك م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

مي ًَىل20221341 ذعاد والإدارة 2000-01-13زه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

زويل ص اميء20221350 ذعاد والإدارة 2000-02-06ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

زون وسام20221020 ذعاد والإدارة 1994-07-21زى ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

صان حٌان20221472 ذعاد والإدارة 2001-03-15ُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ء20221058 صا ُز مة اً اظ ري ف ذعاد والإدارة 1996-07-29ُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ذعاد والإدارة 2000-07-16زواين ص اميء20221390 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

اء20221207 ذعاد والإدارة 1998-12-15زوريك رج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سي20221531 ِ ن امل سٍ ي ذعاد والإدارة 2001-10-07ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ريات مٌال20221572 ق اخل ذعاد والإدارة 2002-02-14ساب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ذعاد والإدارة 2001-02-07سامِة أ رسالن20221459 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

صحٌلن20221107 ذعاد والإدارة 1997-08-16س بويل ضَاء اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

رية20221455 ذعاد والإدارة 2001-01-23زسي ُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ن20221515 بط ظالح ازلٍ ذعاد والإدارة 2001-08-30زسً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سان ُبة20221469 ذعاد والإدارة 2001-03-05سـ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

سون ص اميء20221413 ذعاد والإدارة 2000-09-19سـ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ًب20221266 ذعاد والإدارة 1999-07-02سـود ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ور20221288 س ُز ذعاد والإدارة 1999-08-24سـَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ى20221114 ى سَم ذعاد والإدارة 1997-09-19سل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ى20221385 ي سَم ذعاد والإدارة 2000-07-09سىصاظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

صمي20221367 ني م ذعاد والإدارة 2000-05-04سى ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ان20221133 ذعاد والإدارة 1997-12-24سالم امي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

صمي20221517 ذعاد والإدارة 2001-09-07سَاميين م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

سى20221113 ذعاد والإدارة 1997-09-18مسخال ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

س20221473 ذعاد والإدارة 2001-03-18مسَح ُي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ًب20221493 ي ًز ذعاد والإدارة 2001-07-18سًب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

صمي20221384 ي م ذعاد والإدارة 2000-07-08سِم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ي سىِية20221301 ذعاد والإدارة 1999-09-30س َل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ص20221491 ذعاد والإدارة 2001-07-02صادل مع ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ان20221406 ون امي ذعاد والإدارة 2000-09-08صاه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ًب20221042 صاس ًز ب اً ذعاد والإدارة 1995-11-16صاً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

وٌك20221492 ذعاد والإدارة 2001-07-05رشاط د ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ى20221206 ذعاد والإدارة 1998-12-10صـيون سَم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ف20221200 رشا ذعاد والإدارة 1998-11-25صلِق اإ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

يس ظفاء20221119 ذعاد والإدارة 1997-10-20صىصاد الإدٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

صمي20221463 ذعاد والإدارة 2001-02-16صىصي م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ل20221010 وا ذعاد والإدارة 1993-09-26صىصي ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ذعاد والإدارة 1999-01-12صىور سىِية20221218 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ء20221368 صا ُز مة اً اظ ذعاد والإدارة 2000-05-06ص َاج ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ٍك20221382 ََ ذعاد والإدارة 2000-07-06صُبوب ج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

مية20221548 ًك أ م ذعاد والإدارة 2001-11-28ص َ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

سان20221333 ص اح ذعاد والإدارة 1999-12-22ظاب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سًـة20221488 ب ب ذعاد والإدارة 2001-06-25ظاح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

وٌك20221110 ذعاد والإدارة 1997-09-06ظادق د ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

اب20221007 ذعاد والإدارة 1993-08-10ظادق رحي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سة20221151 ًص ذعاد والإدارة 1998-04-01ظادق ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني20221171 س أ م ذعاد والإدارة 1998-07-08ظاهُب َل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

سٌلء20221533 ص أ  ذعاد والإدارة 2001-10-14ظاٍ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ذعاد والإدارة 2002-03-31ظبور ص اميء20221583 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 030اً

380/384



ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

اب20221537 يس رح ذعاد والإدارة 2001-10-27ظبري الادٌر ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة20221292 سام صي أ  ذعاد والإدارة 1999-09-01حص ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

وٌك20221484 سيق د ذعاد والإدارة 2001-06-04ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ٍك20221131 سيق سَِ ذعاد والإدارة 1997-12-06ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ص20221308 وث ذعاد والإدارة 1999-10-11رصحي ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

رية20221256 ذعاد والإدارة 1999-06-14ظفوان ُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ًب20221556 ذعاد والإدارة 2001-12-24ظلٌغ ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ًل20221278 ن ؿ ذعاد والإدارة 1999-07-28ظالح ازلٍ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سى20221024 ي ُ ذعاد والإدارة 1994-10-09ظَح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

صمي20221197 س م ذعاد والإدارة 1998-11-15ظَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ذعاد والإدارة 2002-02-11ضضوخ مٌال20221570 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

وٌك20221422 يب د اً ذعاد والإدارة 2000-10-22ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ٍك20221176 صي هنَ اُ ذعاد والإدارة 1998-07-22ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

20221314َ اُريي ظ ذعاد والإدارة 1999-11-08ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ائضة ص اميء20221464 ذعاد والإدارة 2001-02-17ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

وى20221546 ذعاد والإدارة 2001-11-23ظاليب جن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ص20221439 وث وزر ه ذعاد والإدارة 2000-12-20ظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

ري ملَاء20221335 اظ ذعاد والإدارة 1999-12-23ؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ـصب20221317 زاً ص ؾ ام ذعاد والإدارة 1999-11-13ؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

سة20221216 اين سـَ ذعاد والإدارة 1999-01-10ؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

سٌلء20221011 َول ا اً ذعاد والإدارة 1993-12-03ؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وى20221519 ي جن فاض س اً ذعاد والإدارة 2001-09-09ؾب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ة20221118 صمي ًل ه سٌ ذعاد والإدارة 1997-10-15ؾب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سو حس ياء20221253 ذعاد والإدارة 1999-06-03ؾب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

س سٌلح20221419 ذعاد والإدارة 2000-10-15ؾبَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

اء20221006 سي رج ذعاد والإدارة 1993-08-03ؾبَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وٌك20221320 اين د ذعاد والإدارة 1999-11-17جع ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

وب20221212 ف هللا اً ًص ذعاد والإدارة 1998-12-29ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

فاف20221239 ضَوج ؾ ذعاد والإدارة 1999-03-31ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ء20221248 صا ُز مة اً اظ عصان ف ذعاد والإدارة 1999-04-30ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

سة بثٌُة20221304 لِ ذعاد والإدارة 1999-10-09ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ني20221233 س ٍك اي گ ذعاد والإدارة 1999-03-08ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

زة20221103 ٍز ذعاد والإدارة 1997-07-14ؿَلمة ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ى20221563 ذعاد والإدارة 2002-01-24ؿَوش سَم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ذعاد والإدارة 2002-01-24ؿَوش ظفِة20221562 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ٌلد ظفِة20221430 ذعاد والإدارة 2000-11-13ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

س20221425 ٌلرة ُي ذعاد والإدارة 2000-11-03ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صمي20221511 صي ه ذعاد والإدارة 2001-08-21مع ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

م20221089 صا ذعاد والإدارة 1997-02-11ؾياوي اه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ذعاد والإدارة 2000-04-01ؾَان حمسن20221359 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ازي ص اميء20221055 ذعاد والإدارة 1996-07-14ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

اء20221315 ب وف ًص ذعاد والإدارة 1999-11-08ق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

يب سامِة20221139 ًص ذعاد والإدارة 1998-01-13ق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

مية20221501 زيل ام ذعاد والإدارة 2001-08-08ق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ذعاد والإدارة 1999-03-19قيام ًَىل20221235 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ي محزة20221307 اض ذعاد والإدارة 1999-10-11ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ي20221009 يعور صاء امل ُز مة اً اظ ذعاد والإدارة 1993-09-09ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ة20221528 ذعاد والإدارة 2001-09-29فذاح اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

س20221130 عم ساً ذعاد والإدارة 1997-12-01فذاح ؾب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

وٌك20221193 ري د ذعاد والإدارة 1998-10-19فذح اخل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

سجية20221409 ي ذ ذعاد والإدارة 2000-09-13فذح ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ادي ملَاء20221267 ذعاد والإدارة 1999-07-05جف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

سوى20221226 سوى ي ف ذعاد والإدارة 1999-02-03ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ذعاد والإدارة 2001-10-10فصح مٌال20221532 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ة20221201 ور ات ه صح ذعاد والإدارة 1998-11-26ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ل20221039 اد ون ؿ صح ذعاد والإدارة 1995-09-21ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ذعاد والإدارة 1995-03-22فصدو ًبىن20221031 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

مية20221182 صيض أ م ذعاد والإدارة 1998-08-22ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ًب20221397 صاييض ًز ذعاد والإدارة 2000-08-08ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

سي وظال20221254 ي ًص ذعاد والإدارة 1999-06-03ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ور20221337 ذعاد والإدارة 2000-01-01فضًَل اه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ن20221090 زل ذعاد والإدارة 1997-02-18فالح ق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ذعاد والإدارة 2001-08-15فٌان سَوى20221507 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

وفِق20221257 ذعاد والإدارة 1999-06-16فِمي ث ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ق20221313 ذعاد والإدارة 1999-11-06فِمي رشو ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ؤادي حسام20221052 ذعاد والإدارة 1996-04-25ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي ذًساء20221066 امس ذعاد والإدارة 1996-08-18ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

امثن20221513 ي ؾ امس ذعاد والإدارة 2001-08-29ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ٍك20221454 ي هنَ امس ذعاد والإدارة 2001-01-12ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سار ظوفِا20221079 ذعاد والإدارة 1996-12-19ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية20221143 سوري أ م ذعاد والإدارة 1998-01-30ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صيف س ياء20221013 ذعاد والإدارة 1994-01-04ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

سلي فذَحة20221126 ذعاد والإدارة 1997-11-17ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ي ص اميء20221527 ح ذعاد والإدارة 2001-09-20مق ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ان سارة20221015 وج ذعاد والإدارة 1994-04-07ك ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

وب20221551 ي اً ذعاد والإدارة 2001-12-07اكم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

امثن20221495 ذعاد والإدارة 2001-07-19هباب ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ذعاد والإدارة 2001-07-19هباب مـاد20221494 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ذعاد والإدارة 1998-10-21هبريي محزة20221194 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

زة20221093 وؾ صدول ب ذعاد والإدارة 1997-04-11ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ًب20221485 اج ًز صم ذعاد والإدارة 2001-06-08ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

سجية20221120 صوايل ذ ذعاد والإدارة 1997-10-22ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ي ملَاء20221554 صمي ذعاد والإدارة 2001-12-17ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

صمي20221259 رن م ًص ذعاد والإدارة 1999-06-23ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

وى20221078 و جن ٌلً ذعاد والإدارة 1996-12-12ن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

زة20221032 ٍز ذعاد والإدارة 1995-04-18مكخاس ؾ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

ذعاد والإدارة 1996-01-18نيعاري وظال20221049 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ي20221059 ََ س اجل ذعاد والإدارة 1996-07-31نيـان ؾب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

ا هـمية20221144 ورج ذعاد والإدارة 1998-02-16ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ني20221157 س ذعاد والإدارة 1998-05-16نُسان اي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

ِية20221340 يص ام ام ذعاد والإدارة 2000-01-12ذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ة20221215 وه صو م ذعاد والإدارة 1999-01-10ذل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ز محزة20221290 ذعاد والإدارة 1999-08-29ًـٍز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

ود20221580 ذعاد والإدارة 2002-03-14ًلفريي َل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ٍك20221289 ًل هنَ سً ذعاد والإدارة 1999-08-26ًف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

َا20221075 ي دوه ذعاد والإدارة 1996-11-22ًىوارظ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

اع سفِان20221074 ذعاد والإدارة 1996-11-17مل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 004اً

مية20221179 ذعاد والإدارة 1998-08-03ملصاين أ م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً
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2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 
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 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

ة20221229 ور ذعاد والإدارة 1999-02-21ملزاوي ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ي ص اميء20221166 ذعاد والإدارة 1998-06-21ملىمي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ء20221091 وابت ازسا ذعاد والإدارة 12-03-1997ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

سٌلء20221014 وز أ  ذعاد والإدارة 24-02-1994ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 001اً

ًب20221124 وضَفة ًز ذعاد والإدارة 01-11-1997ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

م20221429 صا ه اين اإ وم ذعاد والإدارة 13-11-2000ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سى20221486 ذعاد والإدارة 2001-06-13مبضور ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

م20221345 صا ذعاد والإدارة 2000-01-24مرتازي اه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

مة20221349 اظ س ف ذعاد والإدارة 2000-02-05جمَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ء20221203 صا ُز مة اً اظ سي ف ذعاد والإدارة 1998-12-01جمَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

وب20221342 ذعاد والإدارة 2000-01-19حمًََل اً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ذعاد والإدارة 1998-10-04خمخاري ص اميء20221190 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

ف20221221 وس ذعاد والإدارة 1999-01-26خمخاري ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ص20221324 ذعاد والإدارة 1999-11-25خمَط مع ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سٌلء20221205 ذعاد والإدارة 1998-12-03خميت أ  ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ِة20221347 ور ارك سه ذعاد والإدارة 2000-01-30م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

ضَة20221575 ط را ذعاد والإدارة 2002-02-28مصاب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 029اً

ض20221481 س راي ذعاد والإدارة 2001-05-08مصاد َل ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ان جهص20221351 صج ذعاد والإدارة 2000-02-18م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

وٌك20221378 اين د صج ذعاد والإدارة 2000-06-28م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ص20221428 وث صزوك ه ذعاد والإدارة 2000-11-10م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

صيض بسمة20221047 ذعاد والإدارة 1995-12-21م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

مة20221303 اظ صيض ف ذعاد والإدارة 1999-10-08م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ء20221331 صاي زايين زه ذعاد والإدارة 1999-12-20م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

سان20221461 ح س اإ ذعاد والإدارة 2001-02-12مساؿ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ِية20221102 ذعاد والإدارة 1997-07-09مساكوي ام ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ذعاد والإدارة 2000-10-13مسىِين حفعة20221418 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ص20221173 وح ذعاد والإدارة 1998-07-15مس ياوي ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

رية20221111 ي ُز ذعاد والإدارة 1997-09-07مـامِ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

ذعاد والإدارة 2000-04-19ملويس مََىة20221363 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

ًب20221318 ذعاد والإدارة 1999-11-13مٌَؽ ًز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 016اً

ن ملَاء20221336 ودٍ ذعاد والإدارة 1999-12-27م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

ء20221401 صا ُز مة اً اظ وزون ف ذعاد والإدارة 2000-08-21م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

وظَب وسُبة20221438 ذعاد والإدارة 2000-12-17م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

وسف20221325 وانيج ً ذعاد والإدارة 1999-11-25م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

امثن20221490 َج ؾ ذعاد والإدارة 2001-06-27انث ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ذعاد والإدارة 2000-02-23انيج مٌال20221352 ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 018اً

وى20221381 ظَح جن ذعاد والإدارة 2000-06-30ان ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

وب20221222 ظري أ ً ذعاد والإدارة 1999-01-27ان ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 012اً

ن20221509 ؽ أ مي ذعاد والإدارة 2001-08-19انف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 026اً

ى20221395 ؽ سَم ذعاد والإدارة 2000-07-31انف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 020اً

ء20221034 صا ُز مة اً اظ ي ف ذعاد والإدارة 1995-07-15هبِ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

زس20221087 ي اي ذعاد والإدارة 1997-02-07جنم ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 005اً

ن20221115 اس أ مي ذعاد والإدارة 1997-09-24حن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً

سجية20221339 صجُيس ذ ذعاد والإدارة 2000-01-06ى ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 017اً

وى20221442 ذعاد والإدارة 2000-12-22وض َط جن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

وسف20221185 عري ً ذعاد والإدارة 1998-09-09ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 010اً

مة20221251 اظ ذعاد والإدارة 1999-05-31هـمي ف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ص20221496 وث ذعاد والإدارة 2001-07-20هـمي ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً
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ذحان  ًسبرمق الام خرعطاترخي الازدايد الامس واً َميَةاً ك ة الإ ًص سٍ ةامل بارا ز امل صن ةم بارا ة امل اؿ ك

للهاتف النقال داخل قاعة اإلجراء،  (ة) ٌمنع منعا كلٌا على المترشحٌن حٌازة الهواتف النقالة أو أٌة وسٌلة إلكترونٌة أخرى داخل مركز اإلجراء، وفً حالة ما إذا تم ضبط حٌازة المترشح

.فإن ذلك ٌعتبر حالة غش، وال ٌسمح له من مواصلة اجتٌاز اختبارات المباراة

2022نونبر - الئحة بأسماء المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختبارات الكتابٌة لمبارٌات توظٌف األطر النظامٌة لألكادٌمٌات 

األطر النظامٌة لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة و التكوٌن الخاص بالمدرسٌن وأطر الدعم اإلداري والتربوي و االجتماعً...... مباراة توظٌف

................................................................................سطات- الدارالبٌضاء : .........األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة
:هام جدا

 وٌتعٌن على المترشحات والمترشحٌن الحضور إلى مركز المباراة بنصف ساعة قبل التوقٌت الفعلً النطالق االختبار مصحوبٌن 2022 نونبر 27 تجرى االختبارات الكتابٌة ٌوم األحد 

لصي محزة20221544 ذعاد والإدارة 2001-11-17ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 028اً

ف20221264 وس س ً ذعاد والإدارة 1999-06-30هنَ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

مي ٌرسى20221480 ذعاد والإدارة 2001-05-07هن ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 024اً

ة20221447 سام ويس أ  ذعاد والإدارة 2001-01-03ه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

سي20221057 ِ يس امل ذعاد والإدارة 1996-07-28هَاب ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

سجية20221402 ذعاد والإدارة 2000-08-24هزيار ذ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 021اً

ص20221211 ي مع ابع ذعاد والإدارة 27-12-1998ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 011اً

ان20221172 سوي امي ذعاد والإدارة 14-07-1998ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 009اً

ص20221423 وث صوال ه ذعاد والإدارة 01-11-2000ُ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 022اً

سٌلء20221242 صمي ا ذعاد والإدارة 1999-04-22واه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 013اً

ة20221048 صمي ـسو ه ذعاد والإدارة 1996-01-18وام ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 003اً

صمي20221280 سي م ذعاد والإدارة 1999-08-07وج ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 014اً

ق20221489 ذعاد والإدارة 2001-06-25وردي رشو ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

س20221482 وو ذعاد والإدارة 2001-05-10وصام ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 025اً

ي20221148 ري سَِ ذعاد والإدارة 1998-03-17وف ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 008اً

صمي20221373 صمي م ذعاد والإدارة 2000-06-06وه ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 019اً

سى20221521 باين ُ ذعاد والإدارة 2001-09-15ُو ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 027اً

ني ظفاء20221123 س ذعاد والإدارة 1997-10-26اي ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ى20221129 ني سَم ذعاد والإدارة 1997-11-28ٌس ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 007اً

ىن20221293 ؼِص م ذعاد والإدارة 02-09-1999ً ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 015اً

صمي20221035 ذعاد والإدارة 1995-07-26ًـال م ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 002اً

سة20221450 ذعاد والإدارة 2001-01-05ًـُش رص َ ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 023اً

ري20221105 ذعاد والإدارة 1997-08-01ًالن ُز ي)مَحلو الاك ص ازلمع الإدار َم(أ ظ ن امس  بب َََة وادي اشلُ خأُ  ة اً ًو ثاه 006اً
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