
مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد اللطيف القشقوري 61562 1992-12-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد ا��ميد بن �عوم 61528 1992-12-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدهللا املودن 61583 1995-10-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالعز�ز ندبح�� 61579 1988-01-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد العا�� عو�ي  61534 1971-07-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد العا�� العسال 61532 1994-06-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد العا�� سلم  61533 1988-01-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالعز�ز ضر�ف  61577 1987-12-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالعز�ز فاضل 61578 1990-01-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالباري  فلون  61569 1996-12-26

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد الباسط البضري  61526 1993-03-30

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الغفور بن الزا�ر 61558 1986-08-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد ال�ادي  بن احمادي 61564 1992-07-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد ا��فيظ افق�� 61527 1984-04-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدا��ق ال�نيوي  61571 1995-04-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدا��ق أ�مو 61570 1993-05-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد�لھ الع��يدي 61567 1979-03-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد�لھ سكيكرة 61568 1991-11-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد�اله  النواي�� 61566 1987-10-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الكر�م شراد 61561 1991-08-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الكر�م السطي 61559 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الكر�م خلوق  61560 1991-03-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالكر�م مناصف 61580 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالكر�م نا�� 61581 1994-12-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدهللا ايت �� 61584 1978-08-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد هللا بناصر 61563 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدهللا بنعمران 61585 1984-05-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدهللا الدر���� 61582 1991-09-12

123 / 1- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبداملالك ابنصر العلوي  61586 1990-10-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبداملومن مخضرم�ن 61587 1967-11-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالواحد الز�راري  61589 1991-03-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الواحد ا��اكم 61565 1994-09-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالن�� بلورات 61588 1978-09-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالرحيم البعون  61572 1991-07-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد الرحيم مفتوح 61529 1993-11-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالرزاق املنصوري 61573 1990-09-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد الرزاق  ذو الفقار 61530 1965-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالسالم ا�طيط 61574 1973-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالصمد عماري  61576 1990-09-16

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالصمد عتيق 61575 1991-10-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعبد الصمد القر�ن 61531 1994-11-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاشواق مجيدي 61363 1994-06-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاشرف بنانة 61361 1987-07-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاشرف اوعقة 61360 1992-12-04

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاشرف تيمر 61362 1991-01-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعادل ش�بون  61524 1991-12-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعادل شابيل  61523 1993-07-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعادل الدحما�ي 61521 1988-11-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعادل املسعودي 61522 1982-12-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطعادل ��رحر 61525 1989-02-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعفاف الل�شة 61604 1991-03-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعكيدة املودن 61605 1992-05-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاحمد ا��لو�� 61350 1971-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأحمد ����� 61322 1994-11-02

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأحمد وفقو 61323 1996-04-03

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاحماد اجغ�� 61349 1970-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعماد  الدامي  61607 1990-05-29

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطع���� شكرا�ي 61609 1989-11-03

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط امل�دي قر�ش 61318 1986-09-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطع�� الدوائري  61606 1989-12-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطع�� اليوسفي 61536 1974-07-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطع�� املغاري  61535 1988-06-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطام�ن اخو�ا 61384 1994-06-27

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا�س العزوزي  61385 1991-12-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأ�س لعر��� 61331 1994-08-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطانوار الس�تل 61386 1992-01-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطانوار بنعبد الو�اب 61387 1992-03-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأسماء كرتن 61327 1993-12-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأسماء بندحو 61325 1991-08-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأسماء بوستة 61326 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماء املساعف  61353 1992-12-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماء راب�� 61354 1988-05-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسية ف��� 61359 1967-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب ابن ميلود 61336 1995-07-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطايوب الكران�� 61391 1992-01-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب املزازي  61338 1993-04-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب الوصيف 61340 1994-09-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب التا�� 61337 1993-07-28

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطايوب احب�ش 61390 1992-05-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب جيبو�ي 61341 1992-04-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب النمر 61339 1989-12-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب سميع 61342 1992-12-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأيوب  بالعرعار 61335 1991-08-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعز�ز ب��واجة 61600 1968-06-30
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعز�ز املد�ي 61597 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعز�ز امل�دوي  61599 1986-03-19

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعز�ز املقدم 61598 1990-01-17

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعز�زة بنجود 61601 1993-03-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعزوز بوكرن  61596 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطبدر الواحدي  61393 1992-04-16

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطباسو ضمو 61392 1988-11-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطبنع���� سا�س 61396 1991-03-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطبوعزة العمري  61399 1972-09-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطبو�كر شقرون 61398 1990-04-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطبو�كر بحوق  61397 1993-07-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط�شرى عر�س 61395 1994-12-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط�شرى عاص�� 61394 1993-04-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطابرا�يم ش�ية 61347 1996-02-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطشيماء    العراش 61516 1996-03-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطشرف الدين قرشاوي  61515 1993-10-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطالضاو�ة السبا�� 61372 1992-06-11

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفيصل  ضر�ف 61628 1994-04-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطدعاء بوعنف�� 61446 1992-12-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسناء دوامة 61510 1983-10-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطض�� بلعيدي 61519 1986-12-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطدنيا عفيف 61447 1994-08-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطادر�س الش�ب 61351 1985-12-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطال�ادي  غزال 61378 1978-09-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��فيظ زرو�� 61369 1972-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��س�ن بوعزة 61367 1993-04-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��ياطي املغاري  61370 1994-05-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطامل�دي خنو��� 61377 1992-04-20

123 / 4- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطامل�دي احميدو 61374 1993-08-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاملصطفى بلكب�� 61373 1975-05-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��س�ن  فروق  61366 1987-09-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطامل�دي بز�ات 61375 1992-11-30

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورالدين املساعيد 61708 1979-09-17

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفدوى ب��اج 61626 1995-03-08

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفدوى الز�ا�ي 61625 1993-01-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفدوى  فرحو�ي 61624 1992-04-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطإسماعيل فالطي 61328 1993-05-16

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفتيحة امغار 61623 1992-11-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة بحياوي  61621 1977-12-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة ا��باري  61612 1991-06-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط فاطمة الز�راء الدكروي 61319 1984-09-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء منور  61620 1996-02-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة ناصر 61622 1994-02-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء امل�� 61614 1993-06-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء بوت��ي  61617 1995-07-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء الكوش 61613 1992-02-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء النواري  61615 1987-02-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء ا�عي�يعة 61616 1986-01-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء شا�� 61618 1992-07-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة الز�راء طيان 61619 1991-02-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاتن ايت الطالب 61611 1996-07-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفدوى دابا 61627 1993-07-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفؤاد غار�ب 61610 1994-11-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحفصة عناب 61417 1988-02-19

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�اجر عبدالوي  61715 1995-04-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�اجر ��ا�� 61713 1991-05-29
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�اجر حكوش 61714 1988-01-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحليمة القرفاوي  61419 1968-01-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحليمة �اس�� 61420 1992-11-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحليمة الزعبو�� 61418 1993-10-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحميد املساوي  61427 1982-12-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحميد مس�اوي  61428 1993-07-28

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة اس�يد 61421 1994-12-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة ال��م�ي 61422 1994-01-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة املروا�ي 61424 1991-02-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة معاش 61425 1991-05-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة يوسفي 61426 1995-11-16

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحمزة الزكتاوي  61423 1995-06-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�ناء أكدي 61721 1987-09-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�ناء سعدي 61722 1994-08-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحنان  الر�طب  61429 1991-07-02

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسان العبار 61410 1973-10-27

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسن ابوالشيخ 61412 1993-05-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسن ايت اسماعيل 61413 1978-04-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسن  ب�اري  61411 1968-02-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسنة  بوز�ا�ي  61415 1990-12-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسن وس�يل 61414 1993-03-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحس�ية الصغ��  61416 1996-04-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحياة مكو��� 61431 1989-01-04

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط �يثم طا�ري  61320 1989-07-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�يبة قنديل 61726 1992-05-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�شام شاكر 61719 1991-01-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�شام غيوت 61720 1993-01-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�ند بلفقيھ 61724 1987-01-13
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الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�ند ادر���� 61723 1992-05-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�ند و�ا�ي 61725 1994-06-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�دى حا�� 61717 1990-06-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�دى ا��اك�� 61716 1984-04-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�دى قعة 61718 1994-04-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحور�ة  ايت حمو 61430 1988-05-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطحسام افق�� 61409 1993-03-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطابرا�يم لعش���� 61348 1992-12-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاب�سام  الصمت 61343 1992-01-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاب�سام حمادي 61345 1992-06-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاب�سام جنيد 61344 1991-12-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاب�سام كردالس 61346 1994-11-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطادر�س الوردي 61352 1990-09-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاكرام   احو�رن  61364 1994-08-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطال�ام عبيدي 61380 1988-06-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطال�ام العرعاري  61379 1992-04-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط إلياس املبار�ي 61317 1992-02-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطالياس الفوكور  61381 1995-02-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطإلياس ازروال 61329 1995-11-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطالياس بو�اج 61382 1993-11-28

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطايمان  امنو 61388 1991-07-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطإيمان ادغو��  61333 1992-04-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطايمان الزورا�� 61389 1989-02-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطإيمان صبار 61334 1992-12-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماعيل عبد الن�� 61357 1992-08-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماعيل املق�ور  61356 1992-01-02

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماعيل اجبيلو 61355 1994-04-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطاسماعيل محفوض 61358 1995-05-23
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعصام النو 61602 1993-02-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعصام تلكم 61603 1991-09-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجالل الشام�� 61401 1990-11-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجمعة بونخلة 61404 1993-01-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجمال ش�ية 61403 1991-09-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجمال ز�مو 61402 1991-11-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجواد الع��وق 61406 1987-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجواد معطاوي  61408 1978-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجواد قر�ش  61407 1987-04-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطجواد العرعاري  61405 1987-02-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطقاسم الكوزة 61629 1976-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكمال بولنوار 61632 1992-09-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكمال شرا�ي 61633 1995-03-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطقمر  عيدودي 61630 1985-11-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر ال��لول  61637 1996-04-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر الو�� 61638 1989-09-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر اليما�ي 61639 1994-03-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر اجدب 61636 1990-12-31

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر وا��يال�� 61642 1989-02-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكر�مة رحمو�ي  61631 1988-02-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر ايت حدوش 61640 1995-02-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر  الورا��  61635 1995-12-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكوثر منا�ي 61641 1993-04-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطك��ة الشعري  61634 1989-11-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة اي�يجال 61440 1980-10-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة العمرا�ي 61437 1992-04-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة الكجوي  61438 1988-03-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة الكفيفة 61439 1986-08-11
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة لش�ب 61441 1996-03-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخديجة ليدوح 61442 1989-09-04

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخالد اشطي�� 61433 1987-11-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخالد  ال�يدوري 61432 1992-03-02

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخالد حاض��ي  61434 1988-05-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخاليد قبوش 61436 1993-06-18

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخالد س�نا 61435 1991-03-16

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخولة املساوي  61443 1995-03-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخولة واسول  61445 1995-12-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطخولة ملسيح 61444 1997-01-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��ب�ب  الد�ش 61365 1984-12-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطا��س�ن زعمة 61368 1982-05-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطلي�� اكزار 61645 1985-11-16

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطلي�� ��رحر 61647 1977-06-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطلي�� صفاء العزوزي  61646 1992-03-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطملياء  العمرا�ي 61643 1990-08-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطلي��  البا��  61644 1976-05-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمنار ش�يد 61546 1995-10-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�ة با�� 61691 1994-08-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م ح��� 61694 1991-06-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمروان رجب 61690 1992-04-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م العسري  61692 1991-12-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمر�م بوفوس 61537 1993-06-26

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطامل�دي خلطنت 61376 1992-08-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م ف��� 61696 1993-07-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م فرح�� 61695 1992-08-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمر�م كروم 61538 1993-03-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م حسونة 61693 1991-11-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطام�ا�ي حما�ي 61383 1984-12-30

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم    املرابط 61654 1973-12-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم الطيب 61665 1994-03-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ايت تمرد 61672 1989-02-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم اجب�� 61660 1974-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم اماكور  61671 1995-02-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم أم�ن ال�سما��� 61658 1989-04-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم أم�ن ر��� 61659 1991-08-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم بور�حية 61677 1986-03-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم  الشرقاوي  61656 1989-10-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ا��ت��ي  61662 1993-05-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم املعرو�� 61668 1990-01-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم املز�وي  61667 1989-12-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم القدوري 61666 1994-12-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم الزا�دي 61663 1980-01-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ال�اش�� 61670 1993-12-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم خطب 61678 1968-04-17

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم معروف 61684 1988-05-11

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم مخدش 61681 1990-12-19

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم مرص�� 61682 1985-07-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم مو�ان 61686 1969-09-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم مساوي  61683 1990-07-19

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم النا�� 61669 1995-08-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم نوران 61687 1990-01-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم صالح الدين كنون  61680 1994-01-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم يح�� العتا�ي 61688 1992-05-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم بلقو�د 61674 1976-11-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ب��اج 61673 1993-02-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ب�شر�فة 61675 1990-04-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم ب�يح�� 61676 1992-08-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم البصري  61661 1985-10-16

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم الصا�� 61664 1992-04-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم منصوري 61685 1990-11-07

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم رضا اعس��و 61679 1994-11-29

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم  يدير  61657 1978-10-07

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم   زملاط   61655 1993-05-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن بنكدة 61650 1995-02-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن السر�في 61649 1988-03-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن قرطيطة 61652 1992-04-29

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن ق�وة 61653 1995-08-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمج�� الدين مرون 61648 1994-05-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمراد حم�ش 61689 1982-06-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمعاد عابد 61545 1991-04-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن خ��الدين 61651 1989-12-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطموالي ادر�س بو�ادر 61554 1972-03-03

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمونة رشدي 61555 1984-11-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمنعم الواقفي  61547 1994-08-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمن�� الذ��� 61549 1989-05-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمن�� الكر��� 61551 1986-05-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمن�� ا��نتو�ي 61697 1980-10-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمن�� العمري  61550 1988-01-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمنية بل���ة 61548 1993-09-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطموراد عد�ش 61553 1991-12-18

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطموراد الز�دي 61552 1984-10-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمستحسن  ابرا�يم  61539 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمصطفى أخياض  61540 1991-12-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمصطفى ال�مة 61543 1989-09-28

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمصطفى املودن 61542 1995-10-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمصطفى املفتو�� 61541 1983-05-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطمصطفى منصيف 61544 1994-12-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط  املصطفى أجغ��  61316 1983-05-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطن�يل  العبا��� 61700 1992-07-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطن�يل ا��اج 61701 1985-11-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطنادية الفقيھ 61556 1983-06-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنادية زري 61699 1990-01-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنادية امناي 61698 1990-03-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنجوى اعر��ي 61702 1990-05-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطنجوى عياش 61557 1991-12-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنصر الدين ��رش 61705 1994-10-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنوال ابو��لف 61706 1985-03-31

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنز�ة ال�ام�� 61704 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنزار ا�امي 61703 1988-03-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورة ز�ياخ 61712 1995-01-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنور ال�دى الدرقاوي  61707 1993-10-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورالدين قطي 61710 1981-10-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورالدين مصلة 61711 1990-03-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورالدين اوعر�ي 61709 1988-07-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعمر ايت كروم 61608 1991-04-12

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعثمان الداودي 61594 1990-04-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعثمان املودن 61595 1982-07-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعتمان  ��س��   61590 1990-07-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعثمان  ا��ا�د 61592 1992-04-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعتمان ل�ال�� 61591 1991-03-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوفاء أيت عال 61730 1996-01-15
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اط وفاء او�رحيل 61321 1990-04-17

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوفاء احميمو 61731 1990-04-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوليد ديدي العلوي  61734 1988-06-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوئام املساوي  61727 1990-05-31

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأم �لثوم  ��مدي  61330 1992-11-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأسامة حند 61324 1992-07-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطأوسامة مر�وش  61332 1991-11-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعثمان اركي�� 61593 1989-01-09

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرابحة  ا��يدي 61448 1973-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطر�يعة رختون  61452 1996-07-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطر�يعة العسري  61451 1976-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرابحة غان�� 61449 1993-11-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد  شعي�� 61455 1992-09-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد الوردي 61458 1991-09-16

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد البص��ي  61456 1981-10-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد الساوة 61457 1990-11-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد ح��اس 61459 1991-12-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد مرزوك 61460 1988-07-22

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرشيد نا�� 61461 1995-02-24

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطراضية اسوعدي 61450 1992-02-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرحال سعيدي 61454 1986-11-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرجاء  الصا�غ 61453 1973-04-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطر��� بوعلو 61465 1989-11-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطر��� ال���� 61464 1992-10-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرضوان رامي 61463 1990-09-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطرضوان ال��دة 61462 1981-06-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعد الصبار 61486 1993-08-13

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطصباح بوشت 61517 1995-05-13
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطصباح لومي�� 61518 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطالصديق  عباش  61371 1984-06-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد بلعسري  61489 1994-12-21

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد بالوي  61488 1968-04-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد بوراس  61490 1987-10-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد ا��ات�� 61487 1989-04-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد لش�ب 61491 1993-05-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعيد لفرم 61492 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسل�� بنعالل 61504 1994-12-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسل�� سعيدي 61505 1991-07-15

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسم��ة �در���� 61508 1990-09-18

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسناء الودغ��ي  61509 1992-12-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة برطال 61481 1992-04-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة الكنا�ي 61480 1994-09-02

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة الطورش 61479 1992-08-11

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة  واع�� 61478 1994-01-27

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة ز�يدي 61482 1992-02-07

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسارة عفيف 61483 1992-04-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطس�ام فراط 61512 1993-07-03

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطس�ام الوردي 61511 1996-11-17

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان بودينة 61495 1994-10-27

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعاد داك�� 61485 1994-10-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسعاد �ز�اري  61484 1990-09-12

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان الكر�ط 61494 1985-05-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان بومعاز 61496 1991-11-03

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان ح��وش 61497 1992-09-30

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان ل�ال�� 61498 1992-08-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسفيان الرا��� 61493 1987-02-10
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطس�يل بقا�� 61513 1992-12-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسكينة الرا�� 61500 1990-04-19

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسكينة م��وك 61502 1993-04-04

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسكينة مد�ي 61503 1996-09-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسكينة أو�م 61499 1993-06-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسكينة الزكتاوي  61501 1994-03-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسمية بوحفيظ 61507 1995-04-23

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسمية الرحيوي  61506 1993-09-25

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطسومية قادري  61514 1994-08-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطتوفيق أطرموا 61400 1991-01-10

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اططارق لكديوي  61520 1987-12-31

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوفاء بليل 61732 1992-08-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوجيھ الوزا�ي مش�ش 61728 1992-04-21

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوليد الصاليح 61733 1988-04-08

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطوصال امل�اوي  61729 1993-11-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن      ا��� 61736 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن ازدو 61738 1976-02-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن ��سي�� 61742 1991-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن بقاس 61740 1993-02-11

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�س بوز�دي 61744 1991-04-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن   ا��سناوي  61737 1988-08-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن �بيض 61739 1990-05-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن مصدق 61743 1987-12-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن ر�ي�� 61741 1991-08-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياسم�ن الشاوي  61735 1996-03-03

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيو�س وشت 61757 1994-12-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيو�س الرشيدي 61756 1993-03-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيو�س التجا�ي 61755 1994-09-30
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص :   الر�اضيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف ايت الطا لب 61750 1991-04-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف عركوب 61752 1992-08-08

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف ا��يت 61749 1994-09-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف البوعنا�ي 61746 1994-04-08

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف ا��اوي  61748 1990-08-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف مشعار 61753 1992-12-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف  من�ب  61745 1991-06-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف سليما�ي 61751 1990-04-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف التو�ا�ي 61747 1989-07-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف �عالوي  61754 1989-06-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز��ب النية 61477 1991-05-06

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء بر�وش 61471 1989-12-20

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء املرابط 61470 1989-05-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء أو�الل 61467 1990-09-04

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء ال��ادي 61468 1987-08-08

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء الشامي 61469 1993-03-14

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطزكر�اء  بونوالة 61466 1992-01-29

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز�ور علوي عبدللوي  61472 1993-07-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز��ب ا��مدا�ي 61476 1987-11-05

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز��� درو  61473 1991-04-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز��� ط�لول  61474 1992-11-01

الثانو�ة التأ�يلية الليمون -   الر�اطز�اد ا��ض�� 61475 1990-12-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعز�ز القادري  61190 1991-03-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�شرى دورات 61089 1971-08-27

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد العز�ز بر��� 61174 1987-07-05

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدا��ق ال��غزي  61179 1993-02-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد ا��كيم مصلوح 61166 1992-07-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد �لھ الدر�وش 61165 1989-07-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدالكر�م العثما�ي 61182 1984-01-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد هللا  العواد 61175 1994-08-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدهللا ال��ي�� 61183 1989-10-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدهللا ال�رشة 61185 1984-07-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد هللا الصر�ح 61176 1967-05-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدهللا الرداد 61184 1995-02-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الواحد حمادة 61178 1979-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الن�� الضاوي  61177 1991-10-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدالرحيم ال�شامي 61180 1994-07-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الرحمان  العظ�� 61167 1992-10-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الرحمان ادوكر�م 61168 1989-12-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الصمد ابنحمد 61171 1985-08-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد السالم زضا�ي 61169 1986-05-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد السالم شر�ف 61170 1982-09-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الصمد بنمولود 61173 1990-01-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الصمد الدغو�� 61172 1995-04-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبدالصمد الكر�� 61181 1993-11-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأشرف كنوش 61048 1993-07-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعادل ديو�ة 61163 1984-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعادل الرامي 61162 1990-02-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعادل صغ��ي  61164 1988-08-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأحالم �در���� 61041 1996-10-17
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأحالم سرحان 61042 1984-01-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأحمد ال�يا��� 61044 1990-07-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأحمد الرفا�� 61043 1977-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعا�شة العزا�ي 61161 1994-01-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعصام زو��� 61194 1984-09-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطامل كيوض 61082 1989-09-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطام�ن لكطي�� 61083 1995-07-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأنوار م�و�ر 61050 1995-11-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعواطف شاك�� 61198 1995-01-07

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأسماء ادمحمي 61047 1983-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاسماء حمدان 61064 1996-07-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعثمان  منصر  61186 1976-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعواطف ا��طا�ي 61197 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأيوب بالل 61053 1992-11-09

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطايوب بوز�ان 61087 1992-12-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطايوب حمدنات 61088 1993-07-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأيوب الش�� 61052 1993-12-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعز�ز حملي�� 61191 1993-01-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعز�ز الغر��� 61189 1987-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعز�زة مز�ات 61192 1994-01-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط��يجة  تيكوك  61092 1981-09-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطبنع���� املسناوي  61091 1982-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطبالل  الدرقاوي  61090 1995-11-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطبوش�� �امري  61094 1976-10-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطبوسل�ام ��راوي  61093 1983-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطابرا�يم الغا�� 61058 1982-01-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطابرا�يم جواد 61059 1992-08-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطابرا�يم الصردي 61057 1989-04-07
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاب�سام ��يج 61054 1987-11-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء بر��� 61155 1995-01-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء الد��� 61153 1996-06-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء الراية 61154 1995-06-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء سيكوك 61156 1995-10-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاشر�ف ا��اجب 61067 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطادر�س بنمالك 61062 1981-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطادر�س الداودي 61060 1995-07-09

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطادر�س الدغو�� 61061 1954-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطالدر�سية ا��ادك 61073 1979-06-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطادر�سية امز�غ 61063 1996-12-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطا��سن ايت وتلبون  61072 1981-05-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطامل�دي التو�جر 61078 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطامل�دي الفارو�� 61079 1995-11-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطال�اش�� ا��مودي 61080 1992-12-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفدوى انجيمة 61212 1988-04-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفتيحة اندى 61211 1978-05-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة افني�ار 61201 1994-06-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة بوطية 61209 1987-05-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطيمة الوا�� 61210 1991-02-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الرو�طي 61202 1983-04-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة احميمدة 61200 1992-07-05

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�راء ب��ابحة 61205 1992-10-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�راء القورشية 61203 1992-11-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�راء وتري  61207 1989-11-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�راء الودادي 61204 1996-09-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�راء ن�بو 61206 1995-02-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفاطمة الز�رة الطاع�� 61208 1983-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفردوس ورزان 61214 1994-06-27

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفردوس الوكي�� 61213 1995-03-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطفوز�ة بوجعيدة 61215 1969-12-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطغزالن ثابث 61199 1988-09-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحفيظة  البداوي  61101 1978-05-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط��ر بونوار 61294 1995-02-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط��ر الناضر 61293 1991-08-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�اجر م�داوي  61292 1990-11-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�اجر امغيمم 61291 1995-12-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحكيمة املر��� 61102 1995-08-09

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحليمة ايت الغا�� 61103 1987-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحليمة بن��ا�يم 61104 1993-09-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحميد ضر�اوي  61107 1991-01-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحمو معروف 61106 1984-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحمزة لعسل 61105 1994-10-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�ناء  الورد�� 61297 1986-07-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحنان سعد 61109 1983-08-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحنان الز�ر 61108 1982-07-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحسن أيت عمر 61099 1980-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحسن الدر�ا�ي  61100 1992-08-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�شام ا��عفري  61296 1977-02-27

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�ند اعراب 61298 1990-05-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطا�نية ا���وي  61084 1994-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�دى الوا�� 61295 1992-07-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط �دى احمامض 61040 1992-11-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطابرا�يم   ارزوق  61056 1991-08-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاب�سام بوطي 61055 1993-03-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاكرام ا��م�� 61068 1993-09-17
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاكرام املوم�� 61069 1989-02-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطإل�ام وجعة 61049 1992-02-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطايمان بوز�د 61085 1995-04-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطايمان وصفي 61086 1990-09-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاسماعيل بو�رارة 61065 1989-08-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطاسماعيل ساسيوي  61066 1993-07-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعصام ا��كماوي  61193 1994-12-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطجواد عثما�ي 61097 1982-04-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطجواد ناشط 61098 1979-12-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطجواد رحمون  61096 1995-09-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطا��يال�� الشنا�� 61070 1994-04-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطا��يال�� مل�ن 61071 1985-09-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطقاسم  املدنية  61216 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطكمال ا��طا�ي 61220 1990-01-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطكمال ��وم 61221 1986-08-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطكر�م بوشقرى  61217 1982-03-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطكر�م خدا�� 61218 1990-05-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطكوثر  قيمة 61222 1993-06-07

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�لثوم شب�� 61219 1988-08-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة البصري  61116 1993-05-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة املساوي  61118 1984-09-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة السعدي 61117 1992-07-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد بوحاجة 61114 1978-07-27

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد ال��قادي 61111 1986-01-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد الشكراوي  61112 1980-06-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد الكزو�� 61113 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد  املس��  61110 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد منصوري 61115 1993-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلكب��ة لعو�نة 61227 1987-09-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطالعر�ي الراو�ي  61077 1981-06-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلطيفة أغرس 61225 1994-06-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلطيفة  ل�ن  61224 1978-11-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلي��  ا��يد  61229 1986-01-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلي�� ال��ي�� 61230 1989-10-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلو��� كناش 61228 1993-03-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلب�� الرعيدي 61223 1988-09-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطلقمان اوالدور  61226 1995-08-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمديحة  ش�توف 61252 1991-09-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطماجدة  املسيح 61231 1994-06-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطماجدة أكر�م 61232 1992-10-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م ال��يدي 61258 1991-03-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م بو�حشالفن 61260 1995-03-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمروى لطرش 61254 1992-04-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمروان ا��سو�ي 61253 1990-08-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمباركة بوكرارى  61233 1984-09-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطم�دي دواوة 61270 1990-10-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطم�دي  القساوي  61269 1996-10-17

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م قو�طي 61262 1981-10-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م ال�امح 61256 1994-04-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م الوكي�� 61257 1996-03-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م ص��ي  61261 1993-06-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م بلعادة 61259 1996-03-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمر�م إسفي 61255 1995-07-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطادمحم العيو�ي 61081 1979-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمينة بيكوس 61273 1979-09-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمينة تا�� 61274 1975-07-26
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم  أبيكرات 61236 1988-12-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم املسكي�� 61245 1897-09-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم  صولة  61238 1991-09-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم عسو�ي 61247 1982-05-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم ازووض 61241 1993-08-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم �كحل 61242 1996-09-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم الكيوا�ي 61244 1994-08-21

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم ا��ميدي 61243 1985-07-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم لعموري 61249 1988-04-21

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم مز�ان  61251 1988-02-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم أوز��� 61239 1991-06-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم  سيكوك 61237 1983-02-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم احداف 61240 1990-01-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم ا�الل 61246 1991-03-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم كو�طي 61248 1989-06-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدمحم ملرا�ي 61250 1994-03-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمصطفى لفرم 61267 1981-10-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمحسن  ا��راق 61234 1991-08-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمحسن أيت ب���� 61235 1995-08-21

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمونية جعيفر 61272 1990-02-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمن�� اشن 61268 1996-08-09

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمو��� لوقيد 61271 1994-07-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمصطفى أفق��  61264 1993-04-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمصطفى  ا��مليدي  61263 1988-05-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمصطفى الواحيدي 61266 1975-09-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطمصطفى السو��� 61265 1990-09-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطن�يل ادر�وش 61283 1990-06-05

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطناصر السعيدي 61281 1991-05-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية بالج 61276 1984-08-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية ب�سعائدي 61277 1993-12-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية نجاري  61280 1976-09-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية التو�رزي 61275 1992-01-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية بو�ا 61278 1994-01-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنادية �غدو�ن 61279 1995-03-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنا�د  الصديق 61282 1993-06-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�عيمة بوتنفيت 61287 1979-01-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�عيمة  مجدوب 61286 1979-02-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنجوى ا��مل���� 61284 1989-07-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنوفل فارس 61290 1990-12-21

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنز�ة كيحل 61285 1989-03-09

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنورا  ب��الل  61289 1996-05-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطنور الدين الز�اري  61288 1994-11-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعمر الوردي 61195 1992-02-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعمر حنفي 61196 1981-03-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعثمان نصري  61188 1991-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعثمان ا��ابة 61187 1994-05-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطوصال ديبون  61299 1996-11-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأسامة  املازو�ي 61045 1991-10-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأوسامة ��وم 61051 1981-08-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأسامة تراب  61046 1991-11-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد اش�ر 61120 1990-04-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد ايت املعطي 61121 1981-11-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرجاء الطال�� 61119 1988-07-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرضا  سكحال 61122 1986-12-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطالسعدية  ابقال  61076 1995-12-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسعيد خو�ا 61134 1988-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسعيد نجاري  61135 1981-12-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسعيد اومحند 61133 1985-10-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسعيدة ا��ر���� 61136 1985-04-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطصالح الدين  بليوة 61157 1985-04-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسامي ك�سان 61132 1993-09-11

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسم��  الضو 61144 1995-07-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسم��ة بنحدي 61146 1981-07-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسم��ة الوركة 61145 1995-07-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسناء بنحمادي 61149 1989-04-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسناء �در���� 61147 1992-12-22

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسناء ا��يمر 61148 1991-03-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسارة بوروص 61130 1995-12-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسارة قديدر  61131 1992-05-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسالم امللوع 61140 1992-02-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسيدي دمحم ادر���� 61152 1964-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطس�ام قبي�ش 61150 1987-05-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسفيان  املال�� 61137 1995-12-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسفيان البوخاري  61138 1992-10-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسكينة العسا�� 61139 1993-05-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسمية املذكوري 61142 1991-07-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسمية محطاط 61143 1989-05-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسمية الروان 61141 1994-11-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسومية طوي  61151 1988-08-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اططارق بوعزة 61159 1988-07-05

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اططارق  حند 61158 1987-05-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اططر�ق ملقدمي 61160 1978-05-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطتور�ة  ملشرك 61095 1995-02-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطوفاء الز�اري  61300 1990-05-26
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �جتماعيات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطوليد ��يو 61301 1989-10-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن لكميدي 61309 1986-04-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن ع���� 61306 1988-02-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن العلوا�ي 61302 1990-01-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن بطل 61304 1987-09-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن الفنان 61303 1986-07-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن حم��ي  61305 1984-11-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن كندر 61308 1992-04-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطياس�ن قولو 61307 1987-11-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطيو�س م��ة 61315 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطيو�س  الزو�ري  61313 1990-08-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطيو�س  بوكر�ن 61314 1991-02-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�سرى حواص 61311 1994-02-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطيوسف رز�ن 61312 1976-05-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط�سرى الراو��� 61310 1993-01-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز�رة  برحو  61124 1991-01-07

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء وردي 61123 1994-03-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز�ور  بوعشر�ن 61125 1990-02-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب ب��روال 61128 1979-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب الشنا�ي 61127 1995-03-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب دحما�ي 61129 1988-11-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطالز�رة  ا��نفي 61074 1982-11-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��� بيد�ان 61126 1993-06-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطالز�رة الذ��� 61075 1992-03-13
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالعا�� املزواري  62629 1986-01-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالعا�� الشعي�� 62628 1987-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد العز�ز  م�دة 62619 1973-03-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد البارئ املدن 62613 1981-03-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الغا�ي البوكري  62620 1996-11-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الغا�ي فق�� 62621 1988-01-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الغ�� السوسا�ي 62622 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدا��ن�ن جالل 62626 1988-06-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الكر�م حا�� 62623 1986-08-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالكر�م جر�ري  62630 1968-11-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدهللا ادحمو 62631 1987-11-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد هللا م�� 62624 1987-11-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الواحد مح��م العلوي  62625 1990-10-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرحيم  بن��ا�يم 62616 1983-05-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرحمان  ا��راق  62614 1990-09-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالرزاق زرن�ن 62627 1987-11-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الستار  البقا��  62617 1991-01-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الصمد صف�� 62618 1984-03-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرحمن ب��ساو�ة 62615 1993-10-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعدنان الغا�� 62632 1988-02-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأحمد    البقا�� 62534 1984-06-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاحمد  ل�وا�ي 62544 1985-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأحمد السو��� الشالف 62535 1978-05-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعا�شة  بن�س 62612 1988-02-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعماد ايت تدرارت 62636 1993-04-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعصام بنحمد 62635 1986-06-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطامينة ديكراري  62557 1992-08-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإبرا�يم أمزال 62532 1978-06-08
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأ�س ا��فال 62539 1986-07-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأسماء الر��� 62536 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسماء بوفوس 62547 1994-10-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب  املنصوري 62541 1994-07-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب  ا��ر�ف 62540 1993-06-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب الرو�ي 62542 1991-12-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعز�ز ال�رموق  62634 1986-07-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعز�ز ا��ميدي 62633 1987-03-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطبنع���� بلولدي 62559 1981-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطبوش�� حراث 62561 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطبوز�ان  ب��نية  62560 1974-06-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإبرا�يم جعفر 62533 1981-08-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطابرا�يم أوصا�� 62543 1982-05-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطشراف  العاثقي  62607 1991-04-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالشر�ف بزوق 62553 1985-10-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطادر�س املشروع 62546 1988-01-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��سن  ايت مبارك  62548 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��امس  الصا�ع 62550 1985-04-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالصديق النحي�� 62554 1987-09-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة أ���شم 62639 1979-05-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة  اشف��ة 62638 1970-03-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة املقدم 62645 1990-03-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء املتقي 62644 1991-06-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة �اش�� 62646 1966-10-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء الشر�اوي  62642 1994-10-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء السرغي�� 62641 1996-03-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء الش�� 62643 1992-06-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء أغوالد 62640 1994-06-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفوز�ة الشو�خ 62647 1988-03-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطغزالن  ا���د 62637 1992-07-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�اجر �رواش 62694 1995-02-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط��ر ال���� 62695 1995-11-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحميد ع�� 62571 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحميد ملوك 62572 1992-09-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحمزة طنان 62570 1995-03-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�ناء بيجو 62698 1995-04-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسناء بوموح 62568 1994-10-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسن شكوك 62567 1988-01-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسن  فر��  62565 1980-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسن خروج 62566 1992-01-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسناء حونيفي 62569 1982-03-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحياة نايت احساين 62573 1995-02-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�شام ��و�ي 62697 1984-03-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�دى عمرا�ي 62696 1993-05-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاحيا ايت را�س 62545 1983-07-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإلياس الفواف 62538 1993-06-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايمان اباتراب 62558 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطجميلة منوار 62564 1996-03-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�لثوم بو�عيم 62648 1985-06-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطكمال  ا��يطي 62649 1995-09-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخديجة لدوي  62580 1975-09-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخديجة ميمون  62581 1995-07-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخديجة ن�ت دمحم 62582 1994-12-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد بوجعوب 62577 1978-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد الكتاوي  62576 1992-10-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد الرحيوي  62575 1985-11-22

123 / 29- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد �بيض 62574 1973-03-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد زا�د 62578 1986-05-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد زملاض 62579 1985-08-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��سن از��ي 62549 1981-07-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطلي�� الق�� 62652 1989-10-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطملياء بود�س 62651 1994-07-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطلب�� حردادو 62650 1991-03-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمحفوظ أديان  62653 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمر�م اكب��ي  62683 1992-09-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمر�م  العموري 62682 1993-09-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمينة التايك 62691 1995-09-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ع��وس 62675 1985-06-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم أ�ضار 62660 1993-04-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم علوش 62676 1989-03-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  أتميم  62655 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  أوالد أحمد بن عمار 62656 1987-07-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ب��مرة 62668 1994-07-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم براس 62667 1985-12-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم شرادي 62673 1986-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ال�شواري  62662 1990-01-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم الغزوا�ي 62665 1984-05-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم الطواف 62664 1986-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ح��ول  62670 1985-06-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم حمومي 62671 1981-05-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم   اجرم��  62654 1995-01-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم خوال�� 62672 1995-08-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم منان 62678 1990-08-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم مرابطي 62677 1996-09-03
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم نا�� 62679 1993-07-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  عياد 62659 1991-03-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم بنصناع 62669 1978-04-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  بناخبور  62658 1991-11-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ا��ايدي 62663 1979-07-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم املرزو�� 62666 1961-03-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  ا��ياري  62657 1989-05-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم اش�اب 62661 1989-05-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم طباش 62674 1990-01-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى داودي 62688 1980-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى بوح�� 62687 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمن�� �برا�ي�� 62690 1981-05-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمنية الفضل 62689 1974-11-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمراد دعيكر 62680 1990-03-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمراد قرموح 62681 1985-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى  ��مر  62684 1988-05-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى انضام 62686 1982-05-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى الشر�� 62685 1978-01-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاملصطفى الكر�ي 62556 1994-06-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطنجود اعراب 62692 1980-05-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطنورالدين  العبودي 62693 1989-08-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيد برقية 62583 1982-01-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيد شرقاوة 62585 1983-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيد جد 62584 1985-04-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيد وسوس 62586 1986-08-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيدة الكط�� 62588 1995-01-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرشيدة أو�اية 62587 1971-05-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرضوان  ال�ام�� 62589 1981-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرضوان  طو�ي  62590 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطر��ام أ�ليم 62591 1993-08-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالسعدية  ��سن 62552 1968-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطصفاء بوش�بة 62608 1989-11-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسعيدة عو�نة 62599 1990-09-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسعيدة ا��امي 62598 1975-10-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسليم سعيد 62605 1983-06-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسلوى امخارطي 62604 1995-10-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسم��ة زك��ي  62606 1979-10-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسارة مز�وي  62597 1992-11-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالصديق بورك 62555 1989-02-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإسماعيل الوزا�ي 62537 1990-09-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة صو��ية 62603 1995-07-26

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسفيان ا��مار 62600 1993-02-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة الكروج 62602 1996-03-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة  الصفوا�ي 62601 1993-08-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطتوفيق ا��افظي 62563 1989-12-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططارق ا��الدي 62609 1974-02-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططارق قنات 62610 1991-05-26

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططارق كع�س 62611 1995-10-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطتور�ة صب�� 62562 1992-12-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطياس�ن  عمان 62699 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطياس�ن الطا�ري  62700 1994-10-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطياس�ن مقني�� 62701 1992-08-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيو�س املك���� 62704 1983-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيو�س جاال�� 62705 1982-01-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف العبادي 62702 1986-12-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف اوعبدالدايم 62703 1992-02-26
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية �سالمية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء نخالوي  62594 1992-03-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء سليما�ي 62593 1985-06-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء زعيم 62592 1994-04-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز��ب فرج 62596 1992-04-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالزو�رة معدو�ي 62551 1987-08-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز���  افر�حة 62595 1992-06-16
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد العا�� فكري   62819 1966-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الغفور ا��مزاوي  62820 1993-11-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد �لھ فرح 62813 1989-11-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الكر�م بنغانم 62821 1996-12-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط  عبدهللا  ال��ار���  62706 1990-05-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرحمان آيت حمد 62814 1996-05-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالرحمان ا��سناوي  62823 1986-02-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالرحمان �ش�ب 62822 1994-09-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرحمان �ش�ب 62815 1992-04-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالرزاق ال�دا�� 62824 1967-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد الرزاق �عطوط 62816 1995-02-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد السالم العماري  62817 1975-02-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبد السالم ج��ون 62818 1978-05-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعبدالصمد خو�ي 62825 1995-11-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاحمد ع�� غوات 62727 1995-05-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأحمد الشر�ي 62708 1992-06-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعصام الدبا�� 62827 1985-10-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطع�� نونة 62830 1990-02-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأم�ن در�قن 62717 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا�س ��كيم 62751 1991-10-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأ�س أر�اي 62718 1988-05-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطانوار ا��تاري  62752 1982-08-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأنوار �رموش 62719 1991-07-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاية البلغي�� 62753 1997-09-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايوب ا�نوش 62758 1987-04-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايوب الفق�� 62757 1994-11-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب عالوي  62722 1992-05-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايوب بنميمون  62759 1992-08-24
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب الشنفي 62720 1994-09-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأيوب الصاد�� 62721 1993-10-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطابرا�يم ازناك 62724 1989-07-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطابرا�يم بالزي  62725 1992-07-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطشيماء ال�يال�� 62807 1992-03-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطشيماء قادي 62808 1995-09-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطشيماء ال�الل 62806 1995-05-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدليلة الدخشو�ي 62773 1992-06-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدعاء عر��� 62772 1997-04-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإدر�س  ا��س��  62709 1989-05-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطادر�س �زرق 62728 1976-04-26

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالعزعوزي احمد 62743 1982-03-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��و���  امل�دي 62739 1994-05-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��س�ن بودوح 62738 1967-05-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطامل�دي سم�� 62745 1996-05-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطا��س�ن الكوخ 62737 1978-01-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطامل�دي املصمودي 62744 1991-10-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالسعيد عداش 62741 1988-12-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالسعيد بوخرص 62740 1989-05-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالتا�� محيوي علوي  62736 1990-07-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء عمرا�ي 62835 1994-12-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء عاقل 62834 1987-12-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء  الراشيدي 62832 1985-01-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء   حطحوط 62831 1996-09-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطفاطمة الز�راء  املر��� 62833 1993-03-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط��ر عنة 62867 1994-08-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�اجر لبوح 62866 1993-05-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحميد  أزواو 62767 1996-12-02

123 / 35- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحمزة املسعودي 62764 1994-11-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحمزة ملرابط 62765 1996-01-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحمزة الشاوي  62763 1996-04-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحمزة معر�ر 62766 1990-11-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحسن ال��شو 62762 1993-10-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطحاتم حبي�� 62761 1975-02-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�دى ايت وعقى 62868 1995-10-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطابرا�يم  ب�سا���  62723 1985-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطابرا�يم شلواح 62726 1992-07-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإقبال أيت ع�� 62714 1996-08-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإكرام  واكر�م 62715 1993-09-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاكرام ا��ودي 62735 1996-12-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطال�ام احوري 62747 1990-11-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطإل�ام أقرور 62716 1995-11-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالياس ��لوان 62749 1989-09-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالياس ايت بن احساين 62748 1995-03-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايمان الشعو�� 62756 1996-05-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايمان  البوخاري  62754 1987-08-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطايمان  العمرا�ي 62755 1994-04-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطانتصار بومالل 62750 1991-01-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسماعيل الو�دا�ي 62731 1993-06-26

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسماعيل حسنو�ي 62732 1992-08-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسماعيل الغر�ب 62730 1982-01-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسماعيل صو��� علوي  62733 1985-08-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعصام علو�ي 62829 1985-03-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعصام الشبا�ي 62828 1994-03-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطجواد  ف�ري  62760 1993-01-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطكوثر أبو عبد هللا 62838 1996-06-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطكوثر م�سوري 62839 1993-05-27

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطكر�م  زعلو�� 62836 1995-06-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطك��ة بكراوي  62837 1994-05-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخديجة بوز�ت 62769 1974-08-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخالد لشكر 62768 1989-03-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخليل سرحان 62770 1990-04-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطخولة كتا�ي 62771 1995-07-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطملياء ب�يوسف 62841 1997-03-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطالعر�ي �عمري  62742 1993-06-03

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمديحة العساوي  62849 1992-08-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمنال وابتار 62857 1996-05-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمروة بر�مة 62852 1991-07-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمر�م �در���� 62853 1987-04-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطم�دي الفال�� 62860 1992-01-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطلعالوي امل�دي 62840 1989-12-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمروان كرواز 62851 1994-08-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمر�م ا��رشاوي  62854 1994-05-17

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمر�م ز�اد 62855 1993-09-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطامليلودي  حاضر 62746 1982-07-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم بوشدور  62845 1991-07-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم العماري  62844 1995-02-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم حيول  62846 1990-10-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم  السبا�� 62842 1992-06-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم إبرا�ي�� 62843 1992-09-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم خوه 62847 1993-06-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطدمحم ملسطس 62848 1992-02-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطم�� خطا�ي 62859 1996-05-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمونية ا��مداوي  62861 1994-01-19
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمنعم العبدو�ي 62858 1988-10-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمراد حمدي  62850 1995-01-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطمصطفى جواد 62856 1986-01-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطن�يلة امغ��و  62863 1994-10-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطنادية البوز�دي 62862 1983-02-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط�سيم  العرا�ي 62864 1996-07-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطنورالدين فكري  62865 1995-07-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاسامة طبطوب 62729 1997-02-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطعثمان بو�فران 62826 1992-12-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطوليد ال��ايم 62870 1990-08-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطوردة العالية 62869 1989-05-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اط أسامة البص��ي  62707 1993-04-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأسامة لشقر 62712 1992-01-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأسامة أوع�شة 62710 1992-09-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأسامة يز�دي 62713 1991-11-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطأسامة الزغاري  62711 1991-06-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرضوان بو�كري  62775 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرجاء  الصغ�� 62774 1991-10-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرضوان قر�يج 62776 1992-02-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطر�م ماء العين�ن 62778 1992-07-11

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطرقية ايت القائد 62777 1984-07-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطصفية القباج 62809 1984-05-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسعيد تو�ت 62793 1992-09-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسعيدة ال�نطاس 62794 1994-06-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسلمان ا�شاح 62800 1995-10-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسامية بد 62791 1996-11-19

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسم�� زعكو�ي 62802 1990-06-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسم��ة امل�رمش 62803 1984-07-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسناء الرخيلة 62804 1985-08-20

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسارة �طرا��� 62789 1986-01-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسارة الطا�ري  62790 1994-01-12

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسيف الدين الكداري  62805 1965-07-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسعاد ال���ي  62792 1991-02-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسفيان حمادي 62796 1992-09-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسفيان ب�بو�كر  62795 1996-08-14

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة شنانة 62799 1994-01-18

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة ا��سناوي  62798 1993-07-10

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسكينة    ز�راوي  62797 1991-11-09

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطاعر�بة سمية 62734 1994-06-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطسمية قو��� 62801 1996-01-16

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططالل الركرا�ي 62812 1982-07-25

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططارق عاطفي 62811 1993-04-30

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اططارق ب�يح��  62810 1988-10-29

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطياس�ن  السدراوي  62871 1997-02-06

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطياس�ن أبرون 62872 1994-10-21

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيو�س  عياش 62879 1995-05-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف أرفودي 62874 1994-04-08

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف بودر�م 62877 1987-10-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف حبودان 62878 1992-12-28

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف  خرشاش 62873 1995-08-02

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف النصاري  62876 1996-01-31

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطيوسف العرا�ي مستحسن 62875 1995-03-15

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء القادري  62784 1994-02-04

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء التو�ي 62783 1992-03-22

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�ا ��رش 62780 1990-07-13

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء  ��ضر 62782 1986-09-27
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : ال��بية البدنية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�اء طوار��� 62785 1995-03-07

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطزكر�ا مل�ن 62781 1987-12-01

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز��ب مز�ود 62788 1996-07-24

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز��� الطالب 62779 1987-06-23

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز��� املع��ي  62786 1993-06-05

الثانو�ة التأ�يلية عمر ا��يام -   الر�اطز��� بوفتال 62787 1996-05-05
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنورالدين الغزرا�� 62495 1994-10-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالعا�� نيدع�� 62334 1995-02-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد العز�ز الفاضي�� 62322 1992-08-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالغفور الزا�ر 62335 1993-12-28

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الغ�� العود 62323 1995-09-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالق يدى 62336 1987-11-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد�لھ العبدالوي  62329 1995-04-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدا��بار اوعال 62330 1995-02-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدا��ليل ح�سو 62331 1984-05-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الكر�م زني�� 62324 1987-12-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالكر�م  بوشططة  62337 1962-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد هللا آيت لعليم 62325 1991-12-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد هللا املال�� 62326 1991-02-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدهللا نب�ي 62338 1988-02-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الوحد عبوي  62328 1993-10-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الواحد  الرجداوي  62327 1988-05-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالناصر ادر���� 62339 1995-10-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الرحيم ا��اط 62317 1990-11-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الرحيم امدغوس 62318 1988-06-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالرحيم باوز�ن 62332 1994-02-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الرحمان بورز�زة 62316 1992-04-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطعبد الرحمان قولة 62171 1995-10-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبدالسالم عامر 62333 1990-06-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد السالم �در���� الز�اري  62319 1994-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الصمد عينو��� 62321 1995-01-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعبد الصمد بوم�دي 62320 1993-07-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد ابو�سود 62133 1975-05-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعاشور كردة 62315 1971-04-18
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاشرف الرا��� 62217 1992-04-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطادام  بلماس 62206 1987-03-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطآدم ��ن���� 62174 1993-07-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعادل ايت ازغر 62314 1994-03-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعادل ازار 62313 1991-05-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحالم �در���� 62199 1993-07-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحمد اقجيج 62200 1986-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأحمد بنداود 62173 1996-04-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحمد ب��يدان 62202 1994-01-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحمد الدرازي  62201 1992-05-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأحمد النص 62172 1992-01-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحمد حاجب 62203 1992-12-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحمد خو��� 62204 1980-04-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاحميدو الفرتلة 62205 1994-08-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعماد ال��ا�ي 62345 1992-02-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطع��  حباش  62343 1993-03-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطع�� السرغي�� 62344 1991-08-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأمل قالب 62181 1989-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامال �زعر 62238 1993-02-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأم�ن بالج 62183 1991-07-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأم�ن ال�راس 62182 1990-09-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامقران ابرا�يم 62240 1995-10-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمرو �يالمي 62353 1994-03-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأ�س ب�يو�س 62186 1988-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأ�س الصابري  62184 1996-05-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأ�س العسري  62185 1994-06-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطا�س الزعومي 62245 1991-10-28

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأنوار الق���� 62187 1991-01-23
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمر بوتوميت 62352 1989-05-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعواطف سعيدي 62354 1995-05-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاصباب  رضا  62218 1993-01-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسماء ودة 62214 1989-04-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسماء بنص�� 62212 1996-02-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأسماء  عطوي  62177 1988-12-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسماء كوزة 62213 1988-10-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسية مكروم 62216 1994-05-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايوب تو�مة 62251 1992-11-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايوب اعرا���� 62247 1993-01-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايوب بنحمامة 62250 1996-10-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأيوب الدوغري  62193 1992-11-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأيوب الباي 62191 1991-03-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأيوب حم��� 62194 1992-08-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايوب ا��تاري  62249 1992-10-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأيوب ناجم 62195 1994-04-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايوب الطا��� 62248 1994-02-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأيوب التومي 62192 1991-12-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطبنعاشر موس�يل 62254 1992-08-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطبالل الداودي  62253 1995-12-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطبوراس عز�ز 62255 1979-06-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطبث�نة اش�يوي  62252 1993-12-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف ابر�عش 62522 1989-06-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطش�رزاد برايدة 62165 1989-09-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء الزروا�� 62167 1996-07-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء الفات�� 62168 1994-11-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء  العرودي       62166 1991-12-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشك��ة الصادق 62164 1992-10-15
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطشيماء القصباوي  62305 1992-07-19

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء باكوش 62169 1993-08-28

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطشيماء فرتات 62170 1995-01-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطدنيا خ�شاوي  62124 1996-03-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطادر�س املوساوي  62207 1987-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطادر�س قدوري 62208 1982-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطادر�س مولوع 62209 1995-06-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطادر�س ناشط 62210 1994-05-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاناس العراش 62244 1991-07-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطا��سن غي�� 62222 1988-04-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامل�دي  مرابط 62226 1988-12-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطا��فوظ بز�ار 62225 1996-09-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامل�دي ص��ي  62230 1992-01-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطالعر�ي لغشيم 62224 1987-08-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال�ام حمدي 62233 1986-12-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطأبرشيح  ا��س�ن 62107 1993-02-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامل�دي الفقيھ 62229 1992-03-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفدوى منصوري 62378 1993-04-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفدوى    العابدي 62377 1996-02-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفيصل بومالك 62384 1982-11-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفر�د بيان 62380 1980-09-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفر�د املصدق 62379 1992-04-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفتح هللا كرنون  62374 1994-12-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفتيحة حماداوى  62376 1992-01-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفتيحة البوشواري  62375 1994-09-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة ا��يان 62361 1978-01-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفطيمة الشروا�ي 62381 1987-08-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة  ا������  62359 1978-03-10
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة ا��يمودي 62362 1992-10-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء البدري  62366 1994-09-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة حا�� 62372 1991-05-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة أز�اير 62360 1991-08-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة سليم 62373 1995-06-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء الدر�وش 62368 1994-04-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء  سعودي 62363 1991-11-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء ا��راك 62367 1991-06-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء الصديق 62369 1991-03-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء بوع��� 62370 1996-05-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء عدار 62371 1992-09-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء ازاقافن 62364 1991-02-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفاطمة الز�راء اقز�ز 62365 1992-12-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفليح يوسف 62382 1992-07-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفؤاد املكنا��� 62357 1992-01-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفؤاد مخلوف 62358 1974-02-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطفوز�ة بليوى  62383 1995-11-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطغزالن ال��ي�� 62355 1996-11-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطغزالن صابر 62356 1994-06-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحفصة ال�مس 62268 1995-08-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحفصة السعدي 62267 1993-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحفصاء العسري  62266 1991-07-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�اجر بن�س 62497 1994-04-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�اجر السر�ي 62496 1995-12-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحكيمة  جو�ليق 62270 1996-09-28

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحكيم الرامي 62269 1990-12-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحليمة املنج�� 62272 1996-04-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحليمة جمال 62273 1991-01-02
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحليمة قزدبا 62274 1986-11-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط  اضرقوي حميد 62106 1978-05-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحميد بن�يھ 62278 1991-12-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحميد الغر�ي 62277 1992-03-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحميد تو�جر 62279 1987-08-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحمزة با�ادي 62276 1995-07-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحمزة ال�واري  62275 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�ناء سعدان 62505 1992-07-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�ناء عبد الو�اب الردام 62506 1986-03-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�ناء فرحات 62507 1995-02-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�ناء القطوري 62504 1990-12-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحنان  ما�ر 62108 1992-03-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحنان قا��� 62109 1992-12-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطحنان ��مدي 62110 1991-12-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسناء ا��ديدي علوي  62265 1993-03-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن أيت لال �رة 62260 1992-04-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن بخباخ 62262 1989-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن بالقائد 62261 1986-03-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن ليع���� 62263 1993-04-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن وساق 62264 1993-07-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�شام باباحدو 62502 1990-02-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�شام بودقيق 62503 1994-02-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�شام الرحا�� 62501 1991-03-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحليمة ال��يي�� 62271 1995-06-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�دى أباضة 62498 1994-03-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�دى خودا�� 62499 1991-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�دى لطفي 62500 1994-01-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحر�ة ال��ا�ي 62258 1987-12-30
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطابرا�يم العمرا�ي 62198 1987-08-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاب�سام بو��سن 62196 1991-02-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاب�سام مر�وش 62197 1986-04-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال�ام اعراب 62231 1993-04-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطإل�ام بنم��ة 62179 1996-04-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال�ام القادري  62232 1991-01-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال�ام زاو�ي 62234 1994-11-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال�ام شبو 62235 1993-11-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطإلياس  ا��فيان 62180 1991-04-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطالياس السر�في 62236 1993-05-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطالياس القاس�� 62237 1994-11-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعماد الغزاوي  62346 1992-07-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعماد حشاد 62347 1993-02-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطايمان ا��ادمي 62246 1995-02-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطإيمان �نون  62190 1994-12-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعصام عالوي  62342 1991-09-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسماعيل النو 62215 1995-06-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطإسماعيل مورتج�ن 62178 1995-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعصام بوعطية 62341 1992-10-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطجمال ا��ر��� 62256 1986-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطجواد إصالح 62257 1995-11-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطقاسم ا��س�� 62385 1993-01-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطقدار يو�س 62386 1992-12-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطقدور ا��داك 62387 1981-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكمال  ابوا��د 62396 1994-08-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوتر الصفيا�ي 62398 1994-02-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوثر الز�ار 62401 1996-11-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوتر العلوي  62399 1985-12-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�م از�او 62388 1993-01-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�م ال�ش��ي  62389 1995-05-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة العزاوي  62392 1990-03-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة ل��ش 62394 1989-07-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة لصفر 62395 1996-06-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة الصفيا�ي 62391 1993-06-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة التاغية 62390 1989-07-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكر�مة تومى 62393 1992-10-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوتر ال��اح 62397 1992-09-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوثر املساوي  62402 1994-01-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطكوثر ا��طاري  62400 1994-04-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة بنحساين 62120 1992-06-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة العر�ي 62116 1991-09-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة  ا��داوي  62114 1993-01-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة العمرا�ي 62117 1993-05-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة املا���  62118 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة افراح 62115 1992-07-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة كنفاوي  62122 1995-08-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة النبول��� 62119 1988-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخديجة زقان 62121 1994-07-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد الروم 62112 1991-06-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد ا��راجري  62111 1991-10-12

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخالد مركول  62113 1995-02-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطخولة مز�ود 62123 1994-11-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطلعبيدي احمد 62405 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط��ب�ب ب����ي  62404 1991-10-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطا��س�ن زعبول  62223 1992-08-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطملياء السايح 62406 1993-12-24
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطملياء السومور  62407 1982-04-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطلي�� اكوجيل 62409 1990-08-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطلي�� اقف�� 62408 1971-01-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطلب�� ب���رة 62403 1995-09-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطماجدة ا��مداوي  62410 1994-02-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسعيد ما�� 62282 1992-09-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمليكة أصو�� 62473 1978-04-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمليكة ب�نوري 62475 1994-04-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمليكة العمراوي  62474 1973-11-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمليكة حوس�� 62476 1987-02-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمروة غر�س 62455 1994-11-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمروان بنعمرو  62454 1995-04-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمروان   كرام 62452 1990-02-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمروان ايت منصور  62453 1995-04-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م كر�م 62463 1993-10-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�مة ح�� 62464 1986-10-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامبارك أور�ور  62239 1990-04-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمباركة لعباد 62411 1969-04-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامل�دي الرا�س 62228 1993-05-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطامل�دي اجطيو 62227 1987-08-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م صد�� 62462 1988-02-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م ال��اوي  62458 1992-03-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م امج��ل 62459 1992-10-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م الرا�ي 62457 1993-05-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م صامد 62461 1994-08-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م التوفيقي 62456 1992-04-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمر�م زوا�� 62460 1987-08-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمحماد أمكرود 62415 1991-01-08
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مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  خ��ات هللا 62420 1991-07-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  ايت ا��و 62417 1989-06-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم اج��اع 62426 1994-02-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم أم�ن صديقي 62424 1997-02-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم املعطاوي  62432 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم فرقوس 62444 1993-09-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ابن �ع�ش 62425 1993-07-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم إمام الرا���� 62423 1991-01-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم خليل 62438 1985-07-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم لعم��ي  62445 1968-12-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  العروج 62416 1989-05-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  نظ��  62422 1982-04-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم صادق 62442 1991-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم الصغ�� 62429 1993-10-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم تكيوت 62436 1994-04-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  تبحر�ن 62418 1991-10-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ياس�ن ز�ي 62448 1989-05-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  حس��  62419 1986-01-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ام�ن اكجيل 62433 1989-07-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم عطاوي  62443 1991-07-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم بخوشت 62434 1966-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم بلغ�� 62435 1987-07-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم شقالل 62441 1973-03-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ����� 62440 1992-12-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ال�شتاوي  62428 1989-02-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم الغازي  62431 1988-11-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم العبا ر  62430 1984-04-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم خرشوش 62437 1992-08-26

123 / 50- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ال����� 62427 1994-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم لكحل 62446 1994-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم ناصر 62447 1990-03-31

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم  صابر  62421 1991-02-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطدمحم زران 62439 1982-10-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمحسن م�سيوي  62413 1990-09-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمعاد بر�ا�ي 62471 1991-07-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمعاد الشر�� 62470 1994-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمعاد وا�� 62472 1992-05-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمحس�ن حر�ل 62414 1994-09-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمحسن مطرك 62412 1992-11-05

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمراد علوان 62450 1995-01-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمراد كرارا 62451 1990-10-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمصطفى بوزكو 62467 1993-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمصطفى  كو�اس 62465 1992-03-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمراد السعدا�ي 62449 1992-07-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمصطفى بز�ن 62466 1991-08-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمصطفى جمجامي 62468 1994-10-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطمصطفى ز�دان 62469 1995-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطن�يل العالم 62478 1995-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطن�يل مسكي�� 62480 1992-12-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطن�يل زاير 62479 1977-02-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنادية ال�امل 62477 1996-05-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�عيمة  ايت رحمون  62488 1994-07-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�عيمة السمال�� �در���� 62490 1996-03-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�عيمة اقنية 62489 1989-04-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�عيمة يامي�� 62491 1996-05-19

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنجوى املولوع 62481 1992-07-08
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنجوى لصفر 62482 1994-11-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنوال عبد�وي  62493 1990-06-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنز�ة العسال 62483 1991-01-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنز�ة ��سي�� 62485 1971-07-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنز�ة ر�حان 62484 1987-06-30

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�سر�ن طا�ري  62487 1995-04-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط�سر�ن  بنعو�شة 62486 1994-05-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط��يلة فرع 62492 1992-06-21

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطنورالدين اب�� 62494 1990-09-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمر ا��رور 62349 1994-04-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمر ايت عابد 62351 1995-06-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمر ايت حميدوش 62350 1991-09-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعمر اعبوتن 62348 1992-10-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطعثمان اعدروش 62340 1991-06-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوفاء  كوري 62513 1978-09-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوردة صو��� 62511 1996-03-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوداد القزوي 62510 1990-11-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوجدان  خيدر 62508 1994-06-11

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوصال عازمي 62512 1993-09-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاميمة بوحميدة 62243 1995-12-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاميمة املدي�� 62242 1996-07-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاميمة الطا��� 62241 1996-12-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأورابح لب�� 62188 1991-04-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأسامة عز�ز 62176 1995-03-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأوسامة  البنوري 62189 1993-05-22

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطأسامة بوز�ان 62175 1994-06-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاسامة �بيض 62211 1993-02-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرابحة أيت أحمد 62125 1992-05-10
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطر�يعة  املودن 62126 1993-01-31

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد ا��نا�ي �در����  62134 1986-10-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد  مل�ن  62132 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد العلوي  62135 1990-04-06

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد  الفضيل 62131 1991-12-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيد الغازي  62136 1991-12-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيدة  البا��  62137 1970-09-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرشيدة بيقنضرن  62138 1992-05-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرجاء حميد 62128 1992-10-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرجاء محرزي 62130 1995-04-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرجاء ال�راج 62127 1996-02-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرجاء ��لي�� 62129 1991-10-25

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطرضا عبد املومن 62139 1994-11-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطصديق املقدم 62307 1988-08-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطصفاء جعدي 62308 1995-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطصفاء عازم 62309 1995-07-29

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اط��ر ���انت 62157 1994-11-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسعيد حماموش 62281 1967-12-28

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطاعطا سعيد 62219 1984-04-18

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط سعيد      أوزحو    62280 1988-12-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطصا�� الشرقاوي  62306 1972-09-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسليمة الكو�ي 62296 1994-07-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسلوى منتصر 62295 1991-02-17

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسلوى املوفيد 62294 1992-11-27

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسم�� قجة 62299 1992-06-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسناء بنكطاية  62301 1994-06-15

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسناء ا��را�� 62300 1994-09-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسناء كعروش 62159 1995-06-09
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسارة بوطالقة 62156 1993-08-13

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسارة ال�سي���� 62154 1992-04-14

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسارة املغاط 62155 1992-11-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اط��� دمحم اد منصور  62304 1973-01-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطس�ام دوش 62161 1991-07-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطس�ام املعطاوي  62160 1991-03-03

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطس��ين العر�ي 62163 1996-08-26

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطسعاد بوشفرة 62158 1992-01-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسفيان بازي  62285 1989-08-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسفيان عسو�� 62286 1983-05-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسفيان ال�انو�ي 62284 1993-07-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسفيان غانم عامري  62287 1994-09-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسفيان  ا�م��ي  62283 1995-06-20

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطس�يلة ست�تو 62162 1993-07-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة ال����� 62289 1990-02-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة ا��لي�� 62290 1994-02-08

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة زركون  62292 1993-11-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة بنفارح 62291 1994-05-14

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة  السرغي��  62288 1991-09-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسكينة ز�ن الدين 62293 1994-03-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسومية بومشيطة   62302 1990-11-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسمية الكوش 62297 1993-07-04

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسمية ال��يد 62298 1994-10-01

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطسومية مر��ل 62303 1994-09-02

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اططاوردا فاطمة 62312 1990-09-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اططارق الفات�� 62310 1987-06-09

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اططارق عثمان 62311 1981-07-03

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطحسن  ال���ا��  62259 1975-10-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطال��امي ا��رش���� 62220 1966-01-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطوداد اقرا��� 62509 1994-08-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطا��ا��� ياسم�ن 62221 1992-08-23

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن ايت اعمر 62518 1992-11-28

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن البخاري  62516 1992-11-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن مرحيم 62519 1995-12-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن أبكر�م 62514 1992-09-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن اخياض 62515 1995-01-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطياس�ن التازي  62517 1993-08-07

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيطو  او�زة  62520 1990-10-06

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيو�س افحايل 62528 1992-10-25

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيو�س شمس الدين 62531 1986-11-12

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيو�س �در���� بوغنبور  62529 1987-12-13

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيو�س احوف 62527 1995-02-16

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيو�س بوز�ان 62530 1985-05-26

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف بز�ار 62525 1995-03-24

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف  بووزوك�� 62521 1992-04-29

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف الشر�� 62524 1967-06-20

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف حمداوي  62526 1995-04-10

الثانو�ة التأ�يلية ا�ى بكر الصديق -   الر�اطيوسف السقيفي 62523 1991-08-23

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��� الدحا�ي 62145 1982-04-10

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز�د  ت�ت�ن 62147 1992-05-24

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب بدراوي  62150 1991-10-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء جليل 62144 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء الطي�� 62142 1990-06-30

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء الطلي�ي 62141 1991-07-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء الشعي�� 62140 1995-07-16

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطزكر�اء القوطي 62143 1996-08-27
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : الف��ياء والكيمياء السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب بوصا�� 62151 1996-02-08

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب ال�رمازي  62149 1993-04-04

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب جواد 62152 1994-09-15

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب  وارد�� 62148 1994-10-02

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��ب ز�تو�ي 62153 1993-07-18

الثانو�ة التأ�يلية دار السالم -   الر�اطز��� عايدة 62146 1994-09-06
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط سكينة    كر�م 62883 1991-02-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد املنعم الكميدي 63081 1994-02-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد العز�ز ال�ال�� 63075 1995-03-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الغ�� ��ادي 63077 1983-04-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الغ�� املنا�ي 63076 1988-01-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الغ�� لكرو  63078 1988-02-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد ا��كيم الغر�اوي  63069 1977-03-31

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبدا��ميد شنقاب 63084 1994-05-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد �لھ ال��ومي 63068 1993-05-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد�اله  جنان 63083 1991-01-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الكر�م الشرش�� 63079 1981-12-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط عبد هللا أجانا 62885 1986-04-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد هللا الدبدو�ي 63080 1986-01-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبدهللا العبدالوي  63085 1972-02-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبداملنعم بوشنافة 63086 1987-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبدالو�اب البوز�دي 63087 1977-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الن�� حكماوي  63082 1982-03-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الرحمان ا�موعدي 63070 1992-09-18

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الصمد ايت دادا 63074 1989-11-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الصمد انظام 63073 1989-04-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الصمد الشو�ي 63072 1966-11-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعبد الصمد  الس��� 63071 1994-07-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعب�� عن�� 63088 1997-03-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأشرف اسماع�� 62894 1992-01-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعادل بولكو�ز 63067 1981-07-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعدنان  خي�� 63090 1989-11-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعماد عودومنو 63096 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطع�� تتوست 63095 1995-08-13
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامال بوزرواط 62942 1992-06-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأمل قرواش 62899 1991-11-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعمرو فار�ات 63100 1984-11-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامينة عزاوي  62946 1969-11-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامينة ب��نية 62945 1995-04-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأم�ن علوي أمي�� 62906 1985-06-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأم�ن شمالل 62905 1984-06-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأم�ن دحان 62904 1992-08-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأم�ن  فاضيل 62903 1992-11-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأ�س ابتلة 62907 1994-08-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأ�س تفجو�ي 62908 1994-09-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاناس الزعاي�� 62947 1992-10-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطانوار سعدي 62949 1988-12-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأر�ج ��ن 62886 1995-01-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاسعد ابوز�د 62921 1997-03-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأسماء  مستعد 62889 1991-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأسماء ابو الشيخ 62890 1976-08-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاسماء شمان 62922 1992-11-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأسماء العبا�� 62891 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأسماء  طابخ 62888 1987-07-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعتمان طو�ل 63089 1990-05-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأيوب ب�بوعزة 62911 1990-05-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأيوب البعيوي  62909 1995-02-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأيوب القرشاوي  62910 1995-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايوب الرا�س 62955 1990-03-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايوب ز�ان 62956 1992-01-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعز�زة الفر��� 63092 1978-01-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعز الدين حمراوي  63091 1972-09-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطبدر البخاري  62957 1993-03-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطبدر الغفوري 62959 1984-11-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطبدر الدين الغر�� 62958 1988-12-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��يجة بدال 62966 1989-01-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��يجة العرجة  62965 1995-06-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�سمة املعبدي 62960 1996-12-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطبنع���� ال��طيع 62963 1984-11-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطبنكمرة فاطمة الزو�رة 62964 1991-09-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�شرى حمام 62962 1974-09-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�شرى  املاوي  62961 1981-11-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطابرا�يم شي�� 62916 1973-07-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطابرا�يم بادي 62915 1993-05-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء أغزافن 63056 1997-01-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء عنبوري 63059 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء  ش�توف 63055 1994-01-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء ا����يم 63058 1994-03-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء   جو�رة 63054 1992-11-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء الصروخ 63057 1992-05-18

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشكيب بلقائد 63053 1985-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطشيماء لفر�خ 63060 1996-01-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالدرعاوي كوثر 62929 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدونيا الور�� 62996 1993-05-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدنيا بن��امي 62995 1994-09-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطادر�س ازاراف 62917 1995-03-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطادر�س الورد��� 62918 1994-12-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطادر�س �ر�از 62919 1980-11-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالعبادي ا��ياطي 62933 1981-01-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطا��اجةة يامنة بن التوس 62926 1985-05-21
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطا��س�ية العرا���� 62927 1985-06-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاملعطي ال��ي�� 62936 1991-01-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامل��وب  بلي�يمة 62935 1987-04-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامل�دي  ب��وجة 62937 1990-11-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطا��س�ن اصا�� 62928 1992-06-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطامل�دي ميو 62938 1992-12-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالز�راء خوز�ط 62930 1993-09-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطف��وز ابوالطيب 63123 1994-11-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفر�دة النكرو  63120 1995-01-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفتيحة شب�� 63119 1995-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء غفار 63113 1993-03-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة ش�بون  63118 1986-05-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة ال��ي�� 63116 1991-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء الفتاح 63108 1991-09-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء الس��� 63107 1989-11-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة اوحدو 63117 1996-01-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفطيمة  رزوق  63122 1971-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء خمال 63111 1990-06-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء أصفيض 63105 1994-01-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء �در���� السبا�� 63106 1987-04-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء �س�تو 63115 1991-10-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء ب��ين�� 63110 1992-12-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء لعز�ز 63114 1995-10-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء عبيدي 63112 1995-07-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفاطمة الز�راء اما�� 63109 1993-06-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفطومة  اعمراوي  63121 1974-08-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطفؤاد  س�ا�ي 63104 1975-09-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطغزالن   الشفو�� 63101 1991-10-16
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطغزالن الط��اوي  63102 1992-04-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطغفران   الركيك  63103 1995-12-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحفصة حاضش 62977 1995-06-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحفصة ناجم 62978 1980-10-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�اجر شو�ي   63213 1996-06-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��ر ا��ضرمي 63216 1993-01-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��ر  العواد 63215 1994-09-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��ار ��اج 63214 1992-08-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�اجر جمال 63212 1985-07-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�اجر الصبقاري  63211 1995-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��ر عمادي 63217 1992-06-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحاجة إدر���� عالمي 62972 1977-09-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط��و اسكور  62973 1994-10-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحليمة ا��اطي 62979 1978-06-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحليمة مقتدر 62980 1996-11-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحميد كصاب 62986 1991-10-19

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحمادي بوصليع 62981 1992-10-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحمزة اكن�� 62982 1992-10-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحمزة كروم 62983 1996-04-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحمزة مغرا�ي 62984 1994-09-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحمزة و�اس 62985 1994-09-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ناء جيم 63218 1994-04-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحنان ابوالغازي  62988 1992-08-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحنان عمو 62989 1993-05-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحنان  ا��سناوي  62987 1979-08-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحسناء كر��� 62976 1989-10-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحسن بلفاق�� 62974 1980-03-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطحسن معدا�ي 62975 1979-01-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ند أ��يان 63219 1989-11-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ند الباعالوي  63220 1994-09-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ند فق�� 63222 1996-08-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ند لقو�س�� 63223 1992-09-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�ند الرا��� 63221 1993-06-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاب�سام در�نة 62913 1994-12-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاب�سام التمامي 62912 1993-09-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايجو بول�� 62950 1988-11-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإكرام شا�� 62897 1985-10-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإكرام البدوي  62895 1995-11-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإكرام السليما�ي 62896 1993-09-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط  إكرام  الطرابل��� 62881 1991-11-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإل�ام جعفر 62898 1991-03-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطال�ام خ��و�ة 62939 1988-02-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالعوف�� الياس 62934 1972-08-31

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالياس بنع�� 62940 1995-04-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالياس ع�ن الناس 62941 1992-04-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايمان الس�ال 62951 1994-12-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايمان حمدي 62953 1992-04-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايمان ال��يد 62952 1997-06-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطايمان ز�اغ 62954 1983-01-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاسماعيل كبيال 62924 1987-07-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإسماعيل حطان 62892 1993-09-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاسماعيل ��و 62923 1983-01-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطإسماعيل معاش 62893 1992-01-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعصام عروس 63093 1995-09-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعصام مساعيد 63094 1985-07-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطجمال   بلعيا��� 62967 1987-10-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطجمال  �بيض 62968 1967-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطجمال ال��راوي  62969 1993-08-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطج�اد البلغي�� 62971 1991-04-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطجنان حر��شة 62970 1991-05-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكمال اشر�ف 63128 1988-02-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكوثر  ا��رش 63130 1996-06-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكوثر  ال�اش��  63131 1991-10-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكوتر بوحدائد 63129 1988-09-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكوثر سيف هللا  63132 1994-09-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكوثر نجيم 63133 1994-03-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكر�م بولع�ن 63124 1989-09-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكر�مة بم�رازن  63126 1992-02-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكر�مة الكش 63125 1995-07-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطكر�مة صا�� 63127 1996-02-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطخديجة مزار 62990 1994-04-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطخليل حسون  62992 1989-11-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطخليل او���� 62991 1994-02-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطخولة باشكو 62994 1993-12-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطخولة امل��و�ي 62993 1992-11-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالتاد�� خولة 62925 1993-04-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمالك خراز 63184 1991-08-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� �در���� ال��كو�ي 63143 1993-03-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� �در���� 63142 1981-11-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي��  ج��لة  63141 1993-03-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� لعبيدي 63147 1981-02-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلال فاطمة الز�راء  السال�� البومني�� ا��س��  63138 1982-09-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلال مر�م امورغ 63139 1984-02-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاللة ز��ب واجب 63134 1982-09-24
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطملياء الز�او 63140 1996-12-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلطيفة  اكناو 63136 1993-09-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلطيفة ا��مي�� 63137 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� بوعمامة 63145 1995-07-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� ايجيل 63144 1994-12-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلي�� ر�وح 63146 1993-05-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطلب�� ال�راس 63135 1993-11-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمليكة وسطي 63185 1985-09-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمنصور زروال 63186 1994-03-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمار�ة كح�شة 63148 1992-04-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�ة الر�ش 63171 1995-07-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمروى جعكيك 63170 1994-12-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م شوكري  63179 1992-04-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م الكس��ي  63173 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م جدة 63176 2017-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م  بن العر�ي الدال�ي 63172 1993-01-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م بناللة 63175 1995-04-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م شعموري 63178 1993-08-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م كر��� 63180 1988-01-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م ا���� 63174 1995-12-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمر�م سليمان 63177 1995-02-18

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم ايت رحو 63158 1991-12-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم او�احا  63157 1982-09-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم شاكر 63164 1995-10-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم ال��از 63153 1992-02-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم املش���� 63156 1992-10-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم الزرق 63154 1994-06-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم حمر ا��نك 63162 1994-02-04
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم مز�وقة 63166 1994-12-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم رجا�� 63163 1983-06-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم اسم��قوا 63152 1991-10-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم تومي 63161 1989-08-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم أم�ن دودوز  63151 1992-12-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم باش�� 63159 1992-08-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم  بوعالوي  63150 1994-05-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم بواصري  63160 1995-08-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم املشرو�� 63155 1993-04-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم كداري  63165 1989-09-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم مساعيد 63167 1993-11-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمحسن عكوط 63149 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطدمحم نورات 63168 1993-01-19

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمصعب فنان 63182 1994-08-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمعاذ زعبط 63183 1994-03-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطموالي سعيد اومنصور  63190 1979-09-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمونية قمطا�� 63191 1979-10-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمن�� عبوطي 63188 1992-07-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمن�� �واورة 63189 1977-10-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمن�� التومي 63187 1889-01-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمراد حزوط 63169 1984-01-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطمصطفى املرس 63181 1983-06-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�عيمة أبروش 63203 1980-12-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطن�يل ا��داد 63194 1984-12-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطن�يل حميدوش 63195 1996-05-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطن�يل كر�دع 63196 1988-11-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطندى أبحاو 63199 1987-09-19

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطندى اتمر 63200 1993-04-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنادية ا��ا��� 63192 1990-07-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنادية القندا�� 63193 1979-10-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�عيمة عمار 63204 1980-08-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنجية ��فايا 63198 1989-03-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنجوى ب��ت�� 63197 1978-03-18

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنوفل اروا�� 63210 1988-09-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنوال بلقاس�� 63206 1991-12-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنوال بوغالف 63207 1993-11-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنوال قضيوي  63208 1982-08-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�سر�ن يو�س 63202 1993-12-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطانجود ايزمة 62948 1976-10-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطن�� الشليح 63205 1995-02-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنورة  �در���� 63209 1995-01-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطنز�ة  الزرمو�ي 63201 1960-07-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاميمة خلو�� 62944 1995-11-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعمر بن ا��يال�� 63099 1991-03-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعمر  البوحديوي  63097 1986-07-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطعمر الت�نا�ي 63098 1988-09-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطوفاء ز�ن الدين 63227 1995-02-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطوفاء ب��يزون 63226 1995-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطوداد    تاكدامت  63224 1994-09-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاميمة ايت حدو 62943 1995-08-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأميمة ا��ما��� 62902 1992-01-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالصبقاري اميمة 62931 1995-10-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأميمة  العسري  62900 1992-05-21

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأميمة اسال��� 62901 1993-05-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطأسامة  العسري  62887 1990-03-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاسامة حدوت 62920 1987-04-25
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطاب�سام قا��� 62914 1991-02-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرشيد   البار�ي 63000 1977-06-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرشيد  العلوي  63001 1972-08-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرشيد لوردا�ي 63002 1984-06-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرشيدة دو�رك 63003 1986-03-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرجاء رزوق  62998 1983-11-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرجاء العفو 62997 1981-03-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرضوان صالحو سعيد 63004 1977-02-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرقية ايت بال 63005 1992-06-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطرشدي ا��دوب 62999 1996-06-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطصفاء مكروم 63062 1993-06-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطصفاء قضي�ن 63061 1985-06-28

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيد أم�سارو  63024 1990-02-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيد باملداح  63025 1982-08-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيد برديك 63026 1986-02-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيد بونوارة 63027 1991-04-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيد  كوليخة 63023 1995-10-24

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيدة بوعزوي 63029 1991-09-29

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعيدة ال�درو�ي 63028 1984-12-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطصالح الدين الشرودي 63064 1991-09-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطصالح الدين البحري  63063 1993-12-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسل�� إغشان 63039 1995-08-19

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسل�� محمو 63041 1993-12-18

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسل�� ساليم 63040 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسلوى باصو 63042 1991-12-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسم�� شمالل 63045 1981-09-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسم��ة شلواطي 63046 1984-10-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسم��ة مزوار 63047 1991-01-19
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسناء رو�ي 63050 1989-02-27

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسناء امل�اوي  63048 1982-07-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسناء حمزاوي  63049 1992-03-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط سناء �الو�م 62884 1994-07-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسارة بن�يمية 63017 1984-07-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسارة ملز�لدي 63018 1995-11-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسارة اقو�ري  63016 1990-07-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطس�ام عشاق 63052 1992-10-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطس�ام النظام 63051 1989-10-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسفيان البختاوي  63030 1994-12-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعاد بال ا�مو 63022 1993-08-30

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعاد الشرادي ام�ن 63019 1982-09-07

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعاد الفق�� 63020 1983-07-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسعاد اندى 63021 1990-10-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة النايم    63034 1989-12-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة   غزوان 63031 1993-08-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة حومة 63035 1993-11-23

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة ا��رجا�ي 63032 1991-01-14

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة كر�م 63037 1992-04-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة لعمش 63038 1989-04-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة الطراف 63033 1994-03-15

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسكينة زر�ق 63036 1993-09-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسمية ناطق 63044 1991-07-12

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطسمية العبا��� 63043 1990-04-08

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطالطا�ر   الشر�ف 62932 1992-03-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اططالل بلكديدة 63066 1995-01-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اططارق أمج�دي 63065 1979-10-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطوداد بوعتلة 63225 1996-04-14

123 / 68- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة �نجل��ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيامنة طو�ل 63230 1983-05-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطياس�ن تميضر 63228 1990-05-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطياس�ن عر�ب 63229 1985-04-03

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�س�ن ل��ا��� 63232 1993-11-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيو�س مرشا�ي 63239 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيو�س اما�� 63238 1990-06-25

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط�سرى كرومي 63231 1995-03-17

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيوسف الناصري  63235 1986-06-05

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط   يوسف املعمار  62880 1993-09-02

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيوسف الز�تو�ي 63234 1991-01-16

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيوسف فتاح 63237 1993-07-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيوسف حامدي 63236 1995-05-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطيوسف  التيحم  63233 1991-07-09

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اط ز�رة مماد 62882 1975-11-13

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��ب ص��ي  63015 1992-09-20

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��ب بوزغبة 63012 1994-05-26

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطزكر�اء الوركة 63008 1991-09-04

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطزكر�اء  اجيو 63007 1984-04-06

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطزكر�اء نيوة 63009 1994-11-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��ب بوش��ة 63013 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��ب بو�صدان 63014 1992-12-22

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��ب الداغور  63011 1994-12-11

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز�يدة عر�بو 63006 1983-03-10

الثانو�ة التأ�يلية ابن س�نا -   الر�اطز��� حمدا�ي 63010 1993-05-04
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنز�ة ابن ال�اش�� 60555 1971-09-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد العا�� ا��اري  60372 1995-11-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد العز�ز مح��يم 60376 1992-07-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطعبد العا�� أوجاع 60302 1993-10-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد العز�ز ا�روش 60374 1989-04-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد العز�ز لصفر 60375 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الغ�� قافل 60377 1988-06-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ال�ادي موادي 60382 1991-01-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��فيض تنغري  60362 1992-03-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��ق  عبد املو�� 60363 1986-03-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��ق بن �ا  شم 60364 1967-07-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��كيم قاديري  60366 1970-10-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��كيم  مساوي  60365 1990-09-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد �لھ بامو 60359 1994-04-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد �لھ حميدي 60360 1992-12-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد �لھ �ي�ال 60361 1991-04-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد�لھ بووا�دة 60385 1995-07-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��الق صديقي 60367 1993-06-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد هللا  بور�ع  60379 1976-06-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبدهللا بور�ش 60387 1979-08-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد اللطيف أيت حسو 60378 1991-11-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��يد ��لو�� 60381 1991-10-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد ا��يد  ا��ميدي 60380 1964-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبدالواحد ا��ميوي  60388 1970-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الو�اب بولنوار 60384 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الودود حميد 60383 1996-06-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الرحيم البوشتاوي  60369 1993-05-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبدالرحيم نوشان  60386 1990-10-31
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الرحيم سنان 60370 1989-03-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد السالم العرو��� 60371 1994-05-31

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعادل  امقام 60356 1977-10-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعادل نو�نو 60357 1992-04-06

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد الرحيم اعفيف 60368 1982-12-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاحالم �سنوست 60090 1985-05-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاحمد بابة 60091 1994-05-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاحمد بوطيب 60092 1970-03-12

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاحمد الواحدي 60059 1981-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأحمد  ا��دادي 60061 1990-10-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاحمد حسان 60093 1977-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعا�شة بنع�� 60353 1972-09-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعا�شة شكري  60355 1996-02-21

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعا�شة خليد 60354 1983-02-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعايدة السفيوي  60358 1982-09-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيت املعز ع�� 60075 1972-01-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطع�� العظي�� 60397 1995-11-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامال العسري  60129 1993-04-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامينة اح��ون 60130 1995-12-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطامينة العلوي  60303 1996-02-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأمينة برادي  60074 1985-09-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامينة الرا��� 60131 1989-12-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطامينة حماوي  60304 1982-04-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطامينة ��مر 60305 1994-05-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأمينة الوكي�� 60073 1993-03-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأمينة املوفق 60072 1980-02-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأمينة أو�ال 60071 1982-09-24

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطامينة و�ت�ت 60306 1990-08-15
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطا�سة ا��رشة 60307 1994-06-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعواطف بر�ك 60399 1974-04-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسماء  مازوز 60100 1990-12-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسماء نبار 60102 1970-07-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسماء سليما�ي 60101 1977-10-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأسماء أسد 60063 1987-06-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسية برحمة 60104 1991-12-24

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعثمان قز��� 60390 1987-10-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيوب بن مسعود 60080 1991-01-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيوب الطال�� 60079 1993-06-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيوب حمينة 60082 1993-07-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيوب جو��� 60081 1992-08-21

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأيوب ر�اض 60083 1993-12-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعزالدين عبيد 60391 1990-05-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعز�ز  العمراوي  60392 1992-01-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعز�ز أوسو 60393 1993-11-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعز�زة بن حميد 60395 1985-03-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعز�زة �دا�� 60396 1993-08-24

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعز�زة أوليلة 60394 1992-01-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط��ية العل�� 60316 1970-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط��يجة ا��مزاوي  60317 1975-11-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالبتول السو���� 60106 1973-10-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبنع����  كحول  60315 1981-04-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوعزة سو�ال 60325 1966-07-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�شرى  أو�ي 60312 1973-11-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرى شرنان 60322 1996-05-19

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرة الشاوي  60318 1981-06-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�شرى الف�دي 60136 1985-11-22
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الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�شرى ا��س�� 60133 1972-07-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�شرى النجار 60313 1981-05-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�شرى السو�دي 60135 1976-03-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرة غر�ال 60319 1978-03-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرى معمر 60324 1974-09-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرى ��راوي  60323 1974-06-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرى سليم 60321 1994-07-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�شرى الزع��ي  60134 1994-12-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطبوشرى ز���ة 60320 1992-09-29

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطابرا�يم الرا��� 60087 1992-03-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطابرا�يم كديد 60089 1988-08-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطابرا�يم  منت�س 60086 1966-12-31

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطابرا�يم الرمي�� 60088 1971-06-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاب�سام نا�� 60085 1981-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاب�سام املسيوي  60084 1992-11-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطشيماء الفر�� 60343 1996-03-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطشيماء  متبود  60341 1993-06-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطشيماء الدباغ 60342 1995-09-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطض�� ب�ار 60350 1978-10-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدوش سكينة 60205 1976-11-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدنيا مجدام 60203 1990-01-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدنيا ناصري  60204 1993-04-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإدر�س أمقران 60062 1969-05-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطادر�س ب�يح�� 60095 1981-09-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطادر�س بودرع 60096 1971-01-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطادر�س حمر��� 60097 1995-08-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطادر�س �ر 60098 1976-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالدر�سية  ا�ديلو  60112 1995-02-20
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مركز �متحان  �سم ال�امل
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطا��س�ية ز��بات 60107 1993-09-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطا��س�ن عبدي 60110 1994-09-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطا��س�ن ازوكال 60108 1967-07-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامل�دي الرمي�� 60121 1990-01-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامل�دي نقري  60122 1994-10-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�واري الرا��� 60127 1979-05-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطا���ساء دك��ي  60111 1980-07-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالوا�� الكواي 60128 1994-11-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالسعدية  أنجار  60116 1990-04-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالسعيد بوس�� 60119 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفدوى احس�ن 60439 1982-04-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفدوى عنانوش 60441 1991-07-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفدوى السنة 60440 1984-10-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطف�د رجا 60444 1994-02-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفرح برادة 60443 1994-06-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفرح الز�راء 60442 1992-12-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفتيحة ا��افظي 60435 1982-06-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفتيحة ملرابطي 60436 1979-01-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفتيحة وفاق     60437 1992-02-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة  مغيث 60405 1987-11-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة  عبلة  60404 1993-02-07

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الفر�� 60430 1975-07-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة ا��مدا�ي 60410 1994-05-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة �در���� 60408 1974-07-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة ا��ا�� 60409 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الرا�� 60411 1981-02-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء  الكجدا��  60414 1993-06-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء الف�دي 60418 1990-02-20
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء حميد 60424 1994-12-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء ب��يات 60420 1995-08-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء صبور  60426 1995-11-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة حمو 60432 1992-06-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة حسناوي  60431 1988-09-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة  ناصر 60406 1969-11-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة اد�ش 60407 1991-04-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة  اونجار 60403 1995-12-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة سعدي 60433 1977-04-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة السف�� 60428 1989-07-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة ال��راوي  60429 1976-09-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء بوخر�س 60422 1993-07-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء  ��يم  60415 1994-08-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء ادغو�� 60416 1991-06-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلال فاطمة الز�راء ديدي حسن 60474 1985-07-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء مسكوري 60427 1994-02-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء حبي��  60423 1991-12-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء حي�� 60425 1993-05-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الزعيم 60413 1964-01-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء ب�سعيد 60421 1970-06-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز��� الكزار 60412 1971-12-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء النو���  60419 1993-01-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطمة الز�راء التوفيق 60417 1996-09-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفاطنة سعدان 60434 1979-04-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفدوى  نبار 60438 1973-04-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة ش�اح 60450 1968-07-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة  ال��ار 60445 1990-04-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة الفرني�� 60447 1978-07-15
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة كرائن 60451 1980-09-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة حطاد 60449 1991-07-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة  خالص 60446 1990-12-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطفوز�ة بحاج 60448 1995-02-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطغزالن الرحماوي  60400 1996-04-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطغزالن رشيدي  60401 1985-12-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطغزالن ص��ي �در����  60402 1995-02-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطحادة املرت��� 60330 1991-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطحافظ  صابر 60331 1988-03-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة شوري 60156 1996-02-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة املنصوري 60154 1993-05-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة الغوغا 60152 1993-09-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة املذكوري 60153 1980-07-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة ا�ندين 60155 1974-04-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة قواق 60157 1982-08-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة البص��ي  60151 1991-11-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيظة محبوب 60158 1971-12-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفیطة �عانی�ت 60159 1978-05-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر بن ا��يال�� 60578 1995-11-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر السباغ 60576 1993-03-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر الطا�ري  60577 1992-01-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر  ح��� 60575 1985-10-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر حطاب 60579 1996-01-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�اجر لعرو��� 60580 1994-02-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحكيم بو�س�س 60160 1972-08-31

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحليمة ايت الزي  60164 1993-07-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحليمة  داحة  60161 1990-10-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحليمة الكرو�طي 60162 1993-06-12
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحليمة الناصري  60163 1982-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحليمة زا�يد 60165 1979-12-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحميد علوا�ي 60166 1992-12-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�ناء حكم 60585 1991-03-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحنان حمود 60169 1984-02-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحنان أفق��ي  60167 1975-12-31

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحنان جناوي  60168 1981-12-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحنان لكحل 60170 1984-04-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسناء عز�ز 60148 1991-12-29

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسنة العرا�ي  60149 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسناء طرمون  60147 1983-07-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسناء بركة 60145 1992-01-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسناء بياض 60146 1994-09-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأعبدي حسن 60064 1985-11-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسن أبقال 60143 1989-12-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسن السل�� 60144 1989-04-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسنة فح�� 60150 1973-04-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة بناكو 60176 1990-06-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة بوس�� 60177 1974-02-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة  العيما�ي 60173 1963-04-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة ا��دير 60174 1985-11-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحيات املعرو��   60175 1984-12-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة لقطب 60179 1967-05-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة  الصال��  60172 1974-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحياة كعباش 60178 1969-12-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�شام اح�شان 60583 1993-07-22

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�شام بر�اوي  60584 1993-02-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�ند كو�اطة 60588 1981-11-28
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�ند را��� 60587 1986-02-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�ند النو��� 60586 1994-10-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطا��س�ن النجار 60109 1991-04-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�دى امز�ان 60582 1994-02-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�دى العر�وب 60581 1994-09-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحور�ة تادر 60171 1969-01-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإبرا�يم بن مدان 60060 1991-06-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطادر�س ايت سعيد 60094 1991-08-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإكيضيض عبدالغ�� 60065 1990-07-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاكرام ابرعوز  60105 1984-11-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام بر�طل 60123 1983-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام جندي 60124 1992-04-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام لعرو�ة 60125 1991-02-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام ناصري  60126 1983-06-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإل�ام زاري  60066 1990-09-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإلياس مروري  60067 1994-04-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطايمان بابا 60309 1993-10-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطايمان برا�� 60310 1996-02-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإيمان بوركم�ن 60078 1993-08-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإيمان الشلو��� 60076 1985-01-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطايمان املر�وح 60132 1992-11-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطايمان  غان��  60308 1987-06-07

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطايمان حال�� 60311 1992-05-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطإيمان امساعف 60077 1993-11-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطجليلة  امق��شل 60327 1988-01-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطجالل بنمر�ش 60326 1987-01-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطجمال الفق�� 60138 1987-07-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطجميلة القاس�� 60140 1993-04-03
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطجميلة السواح 60139 1991-02-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطجواد الع��ا�� 60328 1981-01-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطجواد  الرحما�ي 60142 1994-12-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطجواد جليلة 60329 1979-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطج�اد لعق��ي  60141 1995-10-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة بر�ش 60193 1985-08-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكمال ب�سعيد 60459 1992-10-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكوثر   العمراوي  60460 1988-10-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكوثر السفيوي  60461 1992-09-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكوثر واكر�م 60463 1985-07-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكوثر �شيوشة 60462 1994-09-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�م أعرور 60452 1992-03-07

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�م ��رش 60453 1992-11-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�مة العسا�� 60457 1996-04-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�مة البداوي  60455 1994-05-06

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�مة  الكب��ي  60454 1994-03-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�مة ال��كة 60456 1985-05-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطكر�مة حرحر 60458 1990-08-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة  عبا��� 60191 1971-03-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة عالم 60196 1972-09-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة  العر�ي 60190 1991-07-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة حيدة  60194 1980-12-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة كركور  60197 1979-10-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة ميقوة 60198 1990-12-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة وضيح 60199 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة أبرت�ن 60192 1992-04-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة ولد الطا�شة 60200 1991-04-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخديجة صيار 60195 1981-08-10
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخلدون شعبان 60201 1990-04-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد آيت تحميديت 60182 1995-04-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد بوحية 60189 1983-06-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد �نصاري  60183 1992-08-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد ال��نو��� 60184 1983-01-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد العيا��� 60186 1985-03-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد الغيا�ي 60187 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد  �در���� 60180 1990-08-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد العروي 60185 1979-07-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد الناف�� 60188 1991-04-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد  قدروز 60181 1987-06-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخولة رحمون  60202 1992-07-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلي�� بن الكحلة 60480 1994-10-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلي�� العرش 60478 1980-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطليلة  خلو�� 60477 1983-11-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلي�� مساعد 60481 1980-02-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطملياء بنع�سون  60475 1994-10-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطملياء شطيط 60476 1984-09-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالعر�ي اطنيج 60120 1967-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة بل�ال�� 60470 1977-12-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة بومديل 60471 1993-07-24

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة السال�� 60469 1995-05-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة �اش�� علوي  60473 1981-04-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة �ش�ب 60468 1980-01-07

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلطيفة ��يان 60472 1974-07-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلي�� اموالدي 60479 1970-05-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلب�� البلو�� 60464 1994-02-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلب�� ا��ياطي 60466 1976-11-04
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط لب�� ا��يكو�ي 60057 1992-11-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلب�� التازروطي 60465 1982-02-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطلب�� خر�و 60467 1984-04-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطم�ا الشبا�� 60529 1992-08-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمحمود خطاطي 60505 1995-06-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطماجدة حنيحن 60482 1992-11-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطماجدة حواص 60483 1992-02-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمليكة العمري  60527 1971-01-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمليكة الصديق 60526 1968-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمليكة السدري  60525 1976-10-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمليكة ال��ار��� 60524 1988-08-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م مز�ان 60515 1987-08-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م أصيل 60507 1987-07-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م بنوحمان 60510 1983-08-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمسعود القدوري 60516 1993-08-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمباركة ا��ادي 60484 1971-07-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م اليل 60509 1988-10-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م  أمليك 60506 1994-07-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م ��دية 60513 1985-12-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م مرزوك 60514 1978-02-23

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م جديد 60512 1996-01-31

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م بو�اردة 60511 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمر�م ا��صا�ي 60508 1990-05-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطميلودة بلغضار 60532 1983-12-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطميلودة ا��ورش 60531 1981-05-13

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمينة ��اك 60535 1979-12-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمينة ا��ناط 60533 1970-12-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمينھ النو�ري  60536 1970-04-16
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمينة الزاوي  60534 1979-10-06

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم بوصاك 60495 1991-12-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم فر��� علوي  60500 1988-05-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم اسماعي�� علوي  60487 1989-02-21

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم جبوج 60497 1993-12-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم كر�م 60501 1990-07-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم لعش��ي  60503 1995-09-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم ��يدي 60504 1987-01-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم لطفي 60502 1991-03-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم السعيدي 60490 1972-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم زغالل 60499 1965-01-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم أم�ن العو�ي 60486 1992-09-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم بنفاتح 60494 1975-10-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم الش�يوي  60491 1967-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم الذ��� 60489 1989-11-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم العبدالوي  60492 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم املل�وف 60493 1992-05-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم ا��سي�� 60488 1988-05-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم رضا  ا��لفي 60498 1982-07-09

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطدمحم تاز�ت 60496 1968-12-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمحسن العطيفي 60485 1994-05-23

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمعاد �دانة 60522 1994-11-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمعاد وشط�ن 60523 1996-02-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمونة الوتري  60530 1989-09-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمن�� ب�شيخ 60528 1988-02-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعبد العا�� امسل�� 60373 1989-02-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمصطفى آيت عبد السالم 60518 1987-04-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمصطفى عاطفي 60521 1973-05-25
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمصطفى ا��ظ�� 60519 1988-12-21

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمصطفى العسري  60520 1981-11-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطمصطفى   الز�تو�ي 60517 1977-12-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطن�يل بوع�� 60546 1991-12-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطن�يل الغال�� 60545 1983-02-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطن�يلة ايموكة 60547 1978-03-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنص��ة اليو�ي 60560 1993-12-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطندى حرودة 60553 1993-11-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط نادية  م��ه 60058 1995-02-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية عز�ري  60544 1994-05-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية بنجواد 60540 1996-07-07

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية السا�� 60537 1982-03-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية جواد 60542 1979-06-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية اما�� 60539 1986-07-04

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية الطح��� 60538 1981-04-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية ر�م  اللو�ش 60543 1990-05-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنادية بودراع 60541 1992-02-19

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة بوغالل 60562 1973-01-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة بوحفة 60561 1991-08-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة دحان 60565 1986-10-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة �ش�ار 60567 1976-08-18

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة حما�ي 60563 1972-03-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة خودي 60564 1971-06-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�عيمة قيدة 60566 1970-09-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنجاة الوا�� 60548 1983-11-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنجالء الدقا�� 60549 1990-12-08

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنجوى ا��الوي  60550 1993-10-17

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنجوى ال�ال�� 60551 1986-07-22
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنجوى ختة 60552 1994-09-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنوال شرو�ط 60568 1981-02-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنر�مان جلطي 60554 1992-12-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنز�ة الناض�� 60557 1995-03-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنز�ة عطوش 60558 1988-05-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنز�ة اجاعة 60556 1985-04-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اط�سر�ن الغزوا�ي 60559 1990-03-22

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنورة  ا��وات  60574 1995-01-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنورا الشق��ي  60570 1994-01-16

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنورالدين أرطيع 60571 1991-07-22

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنورالدين ا��ياطي 60572 1987-07-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنورالدين حن�ن 60573 1983-03-31

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطنور ال�دى  رامي  60569 1983-04-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأميمة  املوح 60068 1993-03-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأميمة غميط 60070 1996-05-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعمر الودي�� 60398 1995-01-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطعثمان زروال 60389 1990-03-12

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء املرابطي 60594 1990-07-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء الصو��� 60592 1978-04-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأميمة غبور  60069 1995-12-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسامة الكرناوي  60099 1994-02-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطر�يعة الزمرا�ي 60206 1974-08-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد  الفالق  60209 1971-07-31

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد ازروال 60211 1971-03-12

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد  ب�شر�ف 60210 1967-05-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد الشكراوي  60214 1988-05-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد ا��ديري  60213 1978-04-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد العلوي  60215 1974-01-15
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد البازي  60212 1985-05-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد نقاش 60217 1979-03-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيد قحافة 60216 1985-09-09

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرشيدة  حميوي  60218 1976-11-21

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرحمة اخنيجر 60208 1968-10-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرجاء الركيوك 60207 1988-09-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرضوان الد�ا�� 60219 1978-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطر�ام الرحوي  60221 1993-01-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرقية  ا��يد  60220 1984-03-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالسعدية  أمومن 60115 1972-08-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالسعدية العلوي  60117 1970-02-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالسعدية حمدي 60118 1973-12-30

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصباح بندام 60345 1985-03-28

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصباح ميمو�ي 60346 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصفاء اللو�ي 60347 1984-04-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصفاء م��وك 60348 1993-03-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد ايت اوفق�� 60254 1969-06-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد بن غازي  60255 1992-09-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد البوش�� 60251 1967-09-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد ا��رجي�� 60252 1993-09-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد املسيوي  60253 1975-12-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد نافري  60258 1967-04-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد تمدوي  60256 1991-01-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيد زرطة 60257 1975-03-31

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة أعر�ش 60263 1993-01-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة  بنعبو  60261 1972-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة  ب�سالم 60260 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة  ال��ري  60259 1976-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة  كمال 60262 1989-06-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعيدة �عرج 60264 1994-04-06

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصالح الدين عرو�ي 60349 1990-09-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسل�� الز�ن 60277 1991-02-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسل�� الزح�� 60276 1995-08-21

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسلوى العاطفي   60278 1983-01-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسم�� بورجيال  60285 1981-10-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسم��ة ب�سعيد 60289 1993-04-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسم��ة  ح�� 60286 1983-03-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسم��ة السعيدي 60287 1987-02-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسم��ة الصغ�� 60288 1975-01-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسامية امل�اوي  60246 1987-08-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء  وا��يال��  60291 1992-06-03

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطسناء بن الطالب 60333 1982-03-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء الش�ي�ي 60294 1982-05-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء ا��يباري  60293 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء  القاس�� 60290 1995-06-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطسناء م��ه 60334 1984-01-02

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطسناء وساق 60335 1996-01-19

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء ا��رطي 60292 1979-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسناء اليوسفي 60295 1982-02-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطسناء الصغ��ي  60332 1994-06-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسارة شكداد 60244 1994-09-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسارة شقرطيل 60243 1994-05-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطصارة  �اش�� 60344 1992-08-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسارة حمزة 60242 1996-12-09

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسارة ملبار�ي 60245 1995-08-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسارة ال��ري  60241 1994-10-20
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رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطس�ام  الدراز 60336 1992-02-24

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطس�ام ا��مار 60337 1981-10-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطس�ام قراشا 60340 1982-03-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطس�ام ال��ومي 60338 1983-08-21

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطس�ام النع��ي  60339 1994-01-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسي��ي كوثر  60301 1991-11-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسماعيل الشقف 60103 1992-10-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعاد  عبادي  60248 1994-01-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعاد كوي  60250 1974-04-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسعاد صو��� 60249 1981-04-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسفيان  عبداللوي  60265 1994-10-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسفيان ايت ا��اج مل�ن 60266 1995-01-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسفيان م�يل 60267 1993-08-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسو�يل شي�ي 60300 1991-03-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة بن الطا�ر 60273 1993-08-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة البوكري  60269 1992-11-19

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة الز��� 60270 1991-06-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة كرام 60274 1990-12-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة  ار�ي 60268 1994-05-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة النا�� 60272 1996-03-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة ملغاري  60275 1991-05-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة الز�ا�ي 60271 1992-02-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية  االشرفاوي  60279 1991-02-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية ا��ر�ي 60281 1993-07-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسومية أيت عبد الرفيع 60297 1991-09-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية بوكوس 60282 1990-06-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسومية  دليل 60296 1983-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسومية در���� 60298 1994-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية فياظ 60283 1992-11-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسومية ��نت 60299 1996-10-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية مخمارة 60284 1995-06-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسمية اصميدي 60280 1993-03-22

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اططامو اكر�مو 60352 1968-11-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطتوفيق �غداد 60137 1991-03-29

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اططارق كر�م 60351 1991-06-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء ا��مدي 60593 1976-01-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء  ميوه 60589 1984-05-05

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء أسد 60590 1992-04-14

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء ا��وال�ي 60591 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوفاء حم��� 60595 1994-08-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطو�يبة ابر�� 60597 1996-08-23

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطوليد عال 60596 1992-07-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسرات ياس�ن 60247 1985-11-20

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطياس�ن الشيكر 60600 1987-10-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطياس�ن ��اج 60601 1991-04-01

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطياس�ن  ثم�ن  60599 1992-03-10

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطياس�ن  الز�يدي 60598 1994-05-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطب��سن يو�س 60314 1983-11-11

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيو�س  القادري  60605 1990-05-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيو�س لبدع 60608 1994-02-26

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيو�س املرابطي 60606 1990-10-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيو�س صديقي 60607 1989-02-27

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيوسف �در����  60604 1987-03-25

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيوسف  ا��افظي  60602 1993-03-15

الثانو�ة التأ�يلية مدارس دمحم ا��امس -   الر�اطيوسف  القاز  60603 1989-02-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالزا�ية سعد 60113 1972-08-29
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة العر�ية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�رة  العمرا�ي �در����  60228 1984-08-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�رة  عماري  60229 1995-01-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�رة بن��امي 60230 1979-08-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�رة,  الصابري  60231 1978-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�راء السوا��� 60227 1982-03-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��ب الطا��� 60236 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطزكية  ج��ون 60224 1994-08-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطزكية العسري  60225 1979-12-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطزكية جارمو�ي 60226 1974-11-12

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطزكية   وجدي 60223 1979-10-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�نة أكرام 60240 1994-06-14

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�ور قيد 60232 1983-04-09

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��ب الباردي 60235 1993-05-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��ب شكور  60238 1976-02-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��ب لفحي�� 60239 1993-11-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��ب الطو�ل 60237 1973-12-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�يدة بوسدي 60222 1968-03-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز���  بلفقيھ  60233 1972-05-01

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز��� لعفافرة 60234 1990-02-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطالز�رة الرا�� 60114 1981-04-14

123 / 89- �عت�� �ذا �عالن بمثابة استدعاء الجتياز �ختبارات الكتابية يوم 13 يناير 2018



مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحسناء الدقيق 60686 1992-01-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأحمد  الرا��� 60615 1983-06-29

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة الشر�ف 60796 1990-12-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد الجبار  األنصاري 60837 1986-07-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطعبد العاطي الزو�ن 60789 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد العز�ز  ما��� 60839 1977-02-19

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد الفتاح بالقائد 60840 1975-04-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد ا��ليم حداد 60838 1981-04-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد �لھ املروانية  60836 1984-01-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبدالكر�م ام العيد 60843 1995-02-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد اللطيف  املف�� 60841 1971-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعبد اللطيف ناس ��سن 60842 1990-06-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطعبد الصادق ال�يلو�� 60787 1995-10-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطعبد الصمد بالل 60788 1990-12-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأشرف بنوري 60619 1985-09-19

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعادل  املقر��� 60835 1983-05-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة عادل 60704 1996-12-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعدنان العمرا�ي 60844 1990-01-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعفيفي  كوثر  60849 1991-10-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأحمد اجب��ا 60616 1992-01-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعا�شة ايت موالي 60832 1988-11-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعا�شة مرزوك 60833 1994-12-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعا�شة معلم 60834 1988-03-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعصام ��راوي  60848 1990-06-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعيدة علوش 60856 1992-10-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعالء  جليطة 60850 1996-03-04

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطع�� بنحداد 60852 1985-02-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطع�� سا�� 60853 1990-03-09
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعالل حمرالراس 60851 1983-09-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأمال  ممان  60621 1994-05-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطامل  صو��� علوي  60670 1985-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأمال برجان 60622 1982-06-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطامال بوغالم 60669 1990-09-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطامل اسكالنط 60671 1968-09-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة البال�� 60794 1988-12-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأمينة الشابري  60624 1993-10-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة ش�� 60799 1996-06-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة الفاضيل 60797 1987-07-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة ا��اثري  60795 1973-10-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة اسالم  بزاوي  60793 1984-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطامينة املغراوي  60798 1988-11-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطام�ن التاصري  60791 1992-09-29

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطام�ن ق�سومي 60792 1994-10-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأ�س الفر�� 60625 1991-07-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأ�س ركراك 60626 1992-05-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأنوار   ا��لدو�ي 60627 1994-10-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأر�ج الفكرون 60617 1992-03-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماء  عر�ي 60641 1991-05-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط   اسماء الصرصاح 60609 1989-12-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأسماء �امري  60618 1995-10-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماء موك�� 60643 1991-02-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماء التوغيا�ي 60642 1992-09-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايوب بوصوفة 60808 1991-11-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايوب الطا�ع 60807 1996-02-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأيوب ��راوي  60631 1990-06-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأيوب زا�د 60629 1994-08-24
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الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأيوب ز�يطة 60630 1994-09-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعز�زة جنان 60845 1965-03-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطبد�عة �ش�ب �در���� 60812 1995-03-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطبدر صدوق  60811 1985-03-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطبدر الدىن املقدم 60810 1992-03-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأمال بن ال��كية  60623 1990-10-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطبنع���� الغا�� 60673 1978-12-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�شرى بقي 60814 1993-11-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطبوشرى فت�� 60674 1987-01-28

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط�شرى ��ر���� 60672 1968-12-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�شرى املرا�� 60813 1979-09-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطبو�الل احسان زكر�اء 60675 1971-09-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطبث�نة عطاري  60809 1993-08-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشافية بوكطاية 60776 1982-08-28

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشيماء بورصا�� 60779 1996-05-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشيماء ملصب�� 60781 1994-06-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشيماء ن�ت دمحم اع��  60782 1995-02-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشر�فة شلواح  60777 1993-06-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشيماء اعراب 60778 1994-12-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالش�بة شيماء 60661 1994-04-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالياسم�ن الشو�خ 60668 1992-03-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطدالل الز�ا�ي 60706 1991-05-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطدليلة بوقرطاشة 60707 1989-06-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطدنيا عموري 60708 1992-01-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطادر�س الشاد 60638 1952-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطادر�س  التيجا�ي 60637 1980-04-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالعر�ي طنيعمو 60663 1992-09-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطا��اج العوادي 60656 1970-01-01
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الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطامل�اوي  دمحم 60666 1963-06-28

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطا��ودي فوز�ة 60655 1996-03-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالكب��ة حفيض علوي  60665 1991-06-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطامل�دي العايدي 60667 1994-07-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى  بنعزوز 60883 1993-06-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى الكور  60884 1993-04-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى ��ليفي 60887 1980-12-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى موم�� 60889 1990-02-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى زو��� 60886 1995-03-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى الوا�� 60885 1993-03-04

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفدوى متوفق 60888 1992-10-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطف�د ازر�مق 60891 1995-04-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفيصل الشتوي  60894 1986-10-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفوز�ة ار�يعة    60892 1990-09-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفتيحة با�دي 60881 1987-09-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفتيحة سليم 60882 1987-07-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة بلك�� 60876 1985-05-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة ال�ضار 60875 1979-02-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء ضمياطي 60869 1994-05-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء البودامي 60861 1996-06-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء مرسا 60872 1991-09-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء  زنطر 60860 1993-02-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء ال��امي 60862 1994-11-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء السمال�� 60863 1993-03-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة مل�ن 60877 1969-12-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة وعدودي 60878 1972-03-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء  براكة 60859 1989-07-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء بوجعوب 60866 1984-12-21
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الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء بور���� لود�ي 60867 1986-05-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء العلوي حس�� 60864 1989-12-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء الكوراري  60865 1996-01-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء قر�دة 60870 1993-09-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء وع�� 60874 1996-11-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء وا��� 60873 1993-08-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء ��ر���� 60871 1992-05-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطمة الز�راء صادق 60868 1987-12-13

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفاطنة  عيفر  60879 1986-06-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفيصل الزعي�� 60893 1984-12-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفايزة بن الصطية 60880 1992-06-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطفردوس فكري  60890 1995-03-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطغيثة البياش 60858 1991-05-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطغزالن دخوش 60857 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحافظة ايت القائد 60683 1990-07-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحفيظة الزو�ن 60687 1994-01-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحفصة بو�حيا 60816 1995-05-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر عرنوس 61006 1990-07-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر الشا��� 61003 1995-04-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر العل�� 61004 1992-04-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر الفاضلة 61005 1993-12-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر  ا��ياطي 61000 1993-07-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر �زمي �در���� 61002 1996-11-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�اجر  خ�� حمو  61001 1996-09-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحليمة بن الشيخ 60688 1967-12-13

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحميد عرو�ي 60819 1996-05-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحمادى ا��الدى 60689 1967-06-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحمزة ال��تو�� 60690 1994-04-27
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الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحمزة حمادي اقسو 60818 1995-04-19

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحمزة تلو 60817 1991-07-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ناء البلبل 61011 1994-07-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ناء اعزة 61010 1992-08-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ناء ب�ت املال 61013 1991-08-29

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ناء الظ�ر 61012 1992-06-11

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحنان  الكعبو���  60820 1989-02-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحنان اوردي 60821 1989-11-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان سن�نة 60691 1989-10-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحسناء حر�ل 60614 1994-09-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحسن الكط 60685 1990-11-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسناء حسن�ن 60769 1990-09-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطحياة  ا��ا�د 60822 1977-08-31

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحياة تفالة 60692 1993-03-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطاودال �شام 60801 1989-10-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ند  البقا�� 61014 1993-05-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ند دو�ري  61017 1988-03-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ند حبي���ي 61016 1990-04-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�ند الس��� 61015 1986-11-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيوسف حيطة 61034 1984-12-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�دى كيع 61009 1996-06-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�دئ مراح 61007 1982-09-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�دى سو�يح 61008 1994-07-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب��ال شعاي�� 60635 1995-10-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب�سام عبا��� 60633 1994-08-04

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب�سام اعنيك 60632 1994-11-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب�سام فار��� 60634 1990-01-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاشراق بوليف 60644 1994-07-31
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الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطادر�س مرضوض 60639 1991-01-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاحسان ا��سو�ي 60636 1979-01-31

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاقبال  خلدون  60645 1996-02-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام الشاوي  60648 1995-08-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام ا��اج 60647 1993-08-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام الوا�� 60649 1990-01-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام  غراس 60646 1990-11-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام حسايري  60651 1991-07-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام نصيف 60653 1993-01-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام بوظ�ر 60650 1992-11-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطإل�ام �غدود 60620 1995-08-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايمان اع�اوي  60804 1990-07-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايمان اكيود 60805 1992-04-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايمان بنطامو 60806 1992-05-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطإيمان شاح�� 60628 1993-08-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطايمان  قر��� 60803 1993-09-09

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطانتصار املاي 60800 1993-10-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسالم الك��ي  60640 1995-07-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعصام الزاو 60846 1991-08-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعصام ب�ي�� 60847 1994-07-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطجميلة بوسا�ل 60676 1972-07-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط جواد الشعيات 60610 1976-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطجواد �نان 60680 1995-06-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطجو�رة سعيدي 60681 1995-10-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطجواد الب�اري  60815 1978-06-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطج�اد  العز�زي  60677 1991-12-04

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطج�ان الن�يكية 60678 1994-12-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطج�ان ال�اش�� 60679 1992-04-04
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الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطج��ان حما�ي 60682 1995-06-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكميلية ماخوخ 60899 1992-04-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر اعر�ش 60902 1994-01-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر الفاضي�� 60905 1988-09-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر �مامي 60903 1988-07-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر ا���و�� 60904 1986-03-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر ماطو 60907 1990-10-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر  مزوزي  60901 1992-10-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر سنان 60906 1993-02-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر و��� 60908 1995-09-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكر�مة حشاش 60896 1991-12-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكر�مة الصال�� 60895 1983-05-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطكوثر   العيا��� 60900 1990-11-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�لثوم مسعاود 60898 1975-11-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�لتومة بنموالي  60897 1995-06-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة  برقليل 60697 1967-10-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام خديجة 60652 1991-09-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة بو�يا 60699 1985-11-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة ا��يا��� 60698 1982-09-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة  ا��ليل 60696 1967-03-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة لقز��� 60700 1992-06-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخالد ازملاض 60693 1982-01-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخالد الفضا�� 60694 1991-12-13

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطواباب خالد 61018 1982-07-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخالد قردامت 60695 1971-09-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة بنغنو 60702 1993-05-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة الش��ب 60701 1996-10-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة حيمد 60703 1992-06-29
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الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة لقو�س�� 60705 1994-09-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالعسو��  أشرف 60664 1995-02-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلي��  املالقي 60920 1973-11-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلي�� غانم 60922 1996-06-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلي�� زروال 60921 1994-08-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطا��ليفي الضل�� 60658 1980-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء العلوي  60914 1990-11-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء رحا�� 60917 1981-10-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء ��كوك 60918 1985-10-12

lالثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء املشرحة 60915 1991-04-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء من اليخاف 60919 1989-03-11

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطملياء ب�تمار 60916 1987-12-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالعر�ي السعداوي  60662 1979-08-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلطيفة العمري  60913 1990-12-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطا��س�ن خ��و 60657 1968-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلب�� الدو�ب 60910 1996-04-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلب�� ا��مو��� 60909 1994-09-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلب�� امل�اوي  60911 1985-11-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطلب�� رشدي 60912 1992-03-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطم�ا باع�� 60964 1996-11-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطم�ا بندجمان 60965 1990-08-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطم�ا الش�يوي  60963 1990-09-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمحاس�ن بيضاوي  60926 1979-01-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطماجدة بوجات 60923 1993-10-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطماجدة عياش 60924 1992-08-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمليكة السدا�ي 60958 1978-09-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمنال الوار�ي 60960 1990-09-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمنال حمومي 60961 1994-12-12
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الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمنارة الشرادي 60959 1989-06-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمار�ة الكرطي 60925 1996-01-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م العفا�ي 60950 1997-04-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م الرحيوي  60948 1994-09-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمروى آيت سالم 60947 1996-06-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمروة الزكح 60946 1996-05-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمروان عكراش 60945 1994-08-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطم�دي ا�غيمة جنون  60966 1992-06-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمخفيوي ام�ن 60944 1988-03-13

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م الفالح 60952 1989-11-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م السمال�� 60949 1997-02-10

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م فكروش 60954 1991-06-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م العمراوي  60951 1993-12-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م بن وقاص 60953 1992-12-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمر�م نجدي 60955 1995-09-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمينة بندادا 60972 1982-12-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمينة كردادي 60973 1973-04-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم أشرف  محرزي 60930 1994-09-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم ايت اعر�ب 60936 1972-01-21

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم  بن عمر  60928 1985-01-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم  بومنديل 60929 1992-10-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم بوز�ان 60937 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم املساوي  60935 1992-12-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم رضا ا��نو�ي 60939 1984-02-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم سوكري  60941 1976-12-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم ت��ي  60938 1965-10-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم عبادي 60942 1979-09-11

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم ع�� الغز�زل  60943 1993-07-23
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الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم �م�ن بلغازي  60932 1991-08-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم أم�ن عينكود 60931 1993-01-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم  بلبيضة  60927 1989-08-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم الصاد�� 60933 1969-11-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم رضا النص��ي  60940 1995-09-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطدمحم الطرمباطي 60934 1990-09-19

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمعاد  السمال�� 60957 1989-10-29

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمو��� دمحم 60971 1993-08-07

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمو�ى  شاطر 60967 1991-05-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمنية  الداودي 60962 1975-03-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمونية الرحاحلة 60968 1991-02-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمونية صاميد 60969 1976-05-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمون�� البدوا 60970 1987-03-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطمصطفى بدرالدين 60956 1988-01-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط مصطفى لعرا����  60613 1984-05-09

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطن�يل ب��ليفي 60976 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطن�يل بن العيا��� 60977 1993-09-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطن�يل الغو�� 60975 1984-09-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطن�يلة  بوخ��ة 60978 1988-03-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنصر الدين  حز�ز  60987 1996-06-09

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطندى  بنكراب  60980 1997-01-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطندى فتح هللا 60982 1994-01-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطندى اوامل��وب 60981 1993-08-08

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنادية القصري  60974 1971-03-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحدوش �عيمة  60684 1992-04-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنجية صوطيح 60979 1975-07-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز�دال نجوى  60721 1981-06-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنوال الغازي  60993 1987-07-25
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الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنوال الراي 60992 1979-12-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنوفل عقاوي  60999 1991-08-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنوفل ا��و�ري  60998 1992-04-29

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنوال خو�در 60994 1990-08-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنز�ة ب�اي 60984 1973-09-04

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنز�ة الشو�ن 60983 1991-04-06

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنز�ة ��ار 60986 1986-09-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنز�ة طي�� 60985 1978-02-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط��ال  ت�تو 60989 1994-03-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط��اد بوطالب 60988 1982-05-31

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط��يلة بكر�م 60990 1994-03-16

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط��يلة بل�اش�� 60991 1997-02-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنور ال�دى  العبادي 60995 1993-08-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنور ال�دى افت�سن 60996 1990-05-18

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطنورة القر��� 60997 1995-07-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعمر �مامي 60855 1992-02-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطعمار اقر�ع�ش  60854 1996-06-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوفاء امالل 61022 1983-02-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوالء  فراس 61023 1994-08-26

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوردة  الزاوي  61020 1993-04-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطاو�مو سارة 60802 1989-10-24

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوديان العائق 61019 1983-09-28

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطاميمة ا��مزاوي  60790 1997-04-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرشيد السيد 60712 1964-12-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرشيدة اليما�ي 60713 1981-09-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرانيا فل�س 60710 1995-07-28

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرانية السالوي  60711 1991-10-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرضا توفيق 60714 1996-07-20
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الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطر�ام بن الفقيھ 60715 1996-02-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرؤى ال���ا�� 60709 1994-07-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعد العلوي  60743 1981-11-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطالسعدية �عي�يعة 60660 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء ديب 60825 1994-04-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء اليوسفي 60824 1995-07-11

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء فرادي 60827 1989-08-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطصفاء  حميد 60784 1987-04-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطصفاء السل�� 60786 1987-06-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء طروة 60826 1988-07-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطصفاء الزكح 60785 1993-08-04

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط صفاء جم��� 60612 1993-02-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء محتفظ 60828 1987-12-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصفاء املزا�ي 60823 1995-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيد املودان 60744 1969-11-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيد فرو�� 60745 1965-06-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيد مصبح 60746 1977-07-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيدة ال��تو�� 60747 1986-04-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيدة ساغرو  60748 1974-07-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطصا�� بوز�ا�ي 60783 1968-02-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسالم العالم 60737 1991-12-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� برداوي  60760 1991-04-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� بنميلود 60761 1997-03-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� الشب�� 60756 1993-02-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� الش�يوي  60757 1993-10-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� الغايب 60758 1996-07-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� القدم��ي  60759 1986-11-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� مكيل 60763 1991-02-06
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� طرسال 60762 1990-08-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسلوى لعا�ي 60765 1993-07-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسامية املعموري 60738 1995-09-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسامية بلمقروت 60739 1996-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسناء اعزة 60768 1992-08-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة عماري  60735 1991-01-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة بود��اج 60734 1989-11-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة الشاف�� 60731 1992-11-14

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة العل�� 60732 1992-04-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة الفائز 60733 1990-07-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة ��ديدي 60736 1990-06-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطشيماء سيمو 60780 1997-04-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� �عايب 60764 1994-09-04

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطال��ي�� نوال 60659 1987-03-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطس�ام  الرحمو�ي  60771 1996-05-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطس�ام الكو�ط 60773 1984-04-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطس�ام معرو�� 60775 1984-02-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطس�ام الرا��� 60772 1993-04-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطس�ام ب�ار 60774 1982-11-27

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصوفية ملرابط 60831 1991-09-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة  اخر�اش 60752 1995-08-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصوفيا حر��� 60829 1995-10-23

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطصوفيا زرزان 60830 1983-12-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد الكراب 60740 1970-08-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد كد�س 60742 1988-08-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد سمال�ي 60741 1976-05-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان بن��سن 60749 1992-08-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان بولعمايل 60750 1993-03-15
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان حال 60751 1995-12-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة حميمد 60754 1994-06-04

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط سكينة �راكة 60611 1990-10-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة لبو��ت 60755 1996-03-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة تاركة 60753 1995-05-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسمية حفو��� 60766 1992-10-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسمية صدوق  60767 1992-11-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسندس بال��امي 60770 1993-05-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطال��امي فؤاد 60654 1994-03-12

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوفاء الصال�� 61021 1992-02-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطوليد اتلمسا�ي 61024 1992-06-14

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيمينة  ميمو�ي 61032 1967-12-30

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطياسر ال��از 61025 1995-10-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطياس�ن أجكوض 61026 1995-04-25

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطياس�ن مرزوق  61029 1989-04-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطياس�ن رحمو�ي 61027 1989-10-02

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطياس�ن صيص 61028 1992-02-11

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيو�س ابن �خضر 61037 1995-09-03

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيو�س اجغالف 61038 1989-01-01

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيو�س ملكندز 61039 1994-08-15

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�سرا فت�� 61031 1993-09-05

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اط�سرا الرحا�� 61030 1993-03-22

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيوسف بورو�س 61033 1993-03-20

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيوسف شكراد 61036 1989-05-17

الثانو�ة التأ�يلية أ�ي ذر الغفاري -   الر�اطيوسف رحو 61035 1995-03-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز�رة اقبان  60719 1993-07-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء شانا 60718 1993-01-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء  حل�� 60716 1971-12-06
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : اللغة الفر�سية السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء ز�ارة 60717 1992-06-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب املليح 60725 1992-12-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب بنصر 60728 1989-01-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب العلوي �سماعي�� 60724 1989-03-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب ب��ضار 60726 1995-04-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب ب�بلة 60727 1993-11-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب  حباد  60722 1990-02-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب حدودي 60729 1991-05-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب حي�ش 60730 1995-07-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب أبرا�يم  60723 1985-09-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزو�يدة �ش��ي  60720 1983-09-24
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : املعلوميات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطعبد ا��كيم مروان حاميدي 63275 1994-01-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطعبد املطالب خزان 63276 1993-09-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطعادل عوط�� 63274 1995-08-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطعادل الشعبو�ي  63273 1994-12-17

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطأم�ن عثما�ي 63240 1995-09-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاناس ب�س�تل 63248 1991-07-21

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاسماء البدري  63242 1992-07-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطايوب ا��و�اري  63249 1994-01-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطبدر ال�مة 63250 1988-06-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطبدرالدين بن الش��ب 63251 1995-01-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�سمة  اك�� 63252 1992-07-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطمصطفى ب�سليمان 63285 1989-05-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطشيماء بلعيا��� 63269 1994-09-27

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطشيماء صا�ي 63270 1995-11-29

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطشيماء ص��ان 63271 1995-12-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطفدوى  زا��� 63278 1995-10-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطفاطمة الز�راء افري  63277 1992-02-20

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفيضة امكون  63258 1993-02-23

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفصة دحمان 63257 1993-02-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحفصة الزغوطي 63256 1996-07-29

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحنان ت��يوي  63259 1990-04-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�ند الغل��وري  63287 1993-03-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطحسام رقيب 63255 1996-08-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاب�سام  فض��  63241 1995-01-28

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاكرام ولد الش��ة 63243 1989-07-11

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام  البناك 63244 1994-10-08

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطال�ام ا��ام�� 63245 1996-01-02

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطخالد �صم�� 63260 1994-04-04
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : املعلوميات السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطلي�� قاس�� 63280 1995-02-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطلب�� العمرا�ي 63279 1995-07-09

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطمروان ا��عفاري  63284 1994-07-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطامباركة ناجم 63246 1991-08-13

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدمحم ا�س البوز�دي 63282 1991-11-06

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدمحم النافري  63281 1995-08-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطدمحم ور�ض 63283 1991-02-22

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اط�سيمة الكحي�� 63286 1994-01-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطوجدان عا�ش 63288 1995-11-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطاميمة مماد 63247 1993-09-18

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرضوان حموش 63263 1988-10-05

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرانيا بوصليح 63261 1995-01-04

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطرضا ايت اوكزار 63262 1987-07-26

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسليم سال�� 63268 1994-10-07

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسفيان الفاض�� 63266 1995-07-10

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسفيان الرو�ش 63265 1994-07-24

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطسكينة الطال�� 63267 1996-12-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اططھ الدبا�� 63272 1991-07-25

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطتور�ا حامدي 63253 1990-08-03

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطتور�ة سعف الوقت 63254 1990-06-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطياس�ن أيتحس�ن 63289 1991-12-16

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطياس�ن املنيع 63290 1992-03-30

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطيو�س ب�سب�س 63291 1993-05-15

الثانو�ة التأ�يلية لالعا�شة -   الر�اطز�رة وغنو 63264 1992-03-25
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإنصاف بوزتون  61872 1993-04-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنورة ب�تغليا 62084 1996-02-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد العز�ز ديب 61960 1994-07-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد العز�ز العمرا�ي 61959 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد ال�ادي �در���� 61963 1993-03-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد ا��فيظ  البعزوي 61955 1994-03-30

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبدا��ق زو��نة 61964 1992-05-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبدالكر�م نجيم 61966 1994-11-25

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد ا��الق توا�ر 61956 1987-10-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط عبد اللطيف الز�وا�ي 61760 1989-09-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبداملعز الفق�� 61967 1991-08-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد املومن  ا��ياطي  61961 1989-10-22

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبدالو�اب بوز�ان 61969 1994-06-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد الن��    عليتان  61962 1989-01-06

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد الرحيم الغون  61958 1987-06-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبدالرحيم ا�� 61965 1995-02-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبد الرحمان بنحميمو 61957 1986-08-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعبدالواحد خنفرى  61968 1992-10-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأبوحم  �دى 61761 1987-09-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعادل العبدالوي  61954 1989-01-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاحالم  عراش 61767 1993-03-08

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأحمد بلقا��� 61860 1989-03-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاحمد الشر�� 61768 1992-02-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأحمد منصور بنمر�ش 61861 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأحمد ولد سيفر 61862 1996-06-19

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعا�شة بوشامة 61951 1989-01-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعا�شة  الدجا�ي 61950 1994-05-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعا�شة غازي  61953 1977-04-21
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعا�شة حمدا�ي 61952 1977-07-06

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامال علو 61891 1995-02-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامال لص�ب 61892 1994-08-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأمال الصغ�� 61869 1992-07-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامينة عل�� رحمو�ي 61898 1985-09-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأمينة حس�� 61871 1992-02-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامينة زوغمان 61897 1993-12-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأم�ن الرخيلة 61870 1990-12-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطا�س فض�� 61899 1987-10-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعواطف الشراط 61978 1990-02-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاسماء بوسعيد 61881 1990-10-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاسماء او��� 61880 1989-09-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاسماء العسري  61879 1994-04-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماء حن�نة 61772 1995-07-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطآية محسن 61873 1996-08-24

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايوب العو�� 61904 1993-08-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأيوب اللبان 61874 1989-08-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأيوب ل������ 61763 1992-07-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايوب مماد 61905 1977-09-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطأيوب الرا��� 61762 1991-06-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطأيوب املصبا��  61875 1993-07-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعز�ز بداوي ادر���� 61973 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعزالدين عنان 61972 1994-12-08

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطبد�عة مزوار 61907 1992-03-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطبدر فتح 61906 1992-04-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�شرى اليدي�� 61909 1990-09-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�شرى  تجاج 61908 1996-09-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطبوث�نة ب�ش�يد 61910 1993-12-22
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطابرا�يم الغفيد 61766 1991-04-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطشيماء بلفقيھ 61941 1996-04-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطشيماء ديا�ي 61942 1996-07-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطالشر�فة الر�اض 61886 1963-12-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطشيماء  بوجات 61940 1996-06-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطشيماء كروزي  61943 1995-02-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطداود ال�� دمحم 61803 1992-07-31

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطدنيا أبودرار 61804 1991-10-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطادر�س الرحا�� 61769 1991-02-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطغانية الشوفا�ي 61979 1993-05-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطا��س�ن ايت واكر�م 61883 1991-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطا��س�ن اشب�� 61882 1992-12-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامل�دي عامري  61887 1994-02-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامليلودي الراشيدي 61888 1992-03-08

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطالر�احية حمو�ات 61885 1989-06-30

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفدوى الصغ�� 62013 1989-03-09

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفدوى  حما  62012 1984-01-06

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفدوى حموشان 62014 1989-09-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفدوى مر��� 62015 1991-07-25

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفائزة جندور  61983 1992-12-04

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفتيحة  بوحر�ة  62010 1991-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفتيحة بيقنظرن  62011 1994-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة بوقجة 62006 1989-04-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة بوقراب 62007 1994-03-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة بوللول  62008 1987-06-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة اب�ش 61985 1988-04-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة املرابط 62005 1992-04-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�رة ال���� 62004 1980-09-20
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء  الر�ا�� 61988 1995-09-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء امليناوي  61996 1994-12-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء  البيض 61987 1991-07-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء  الزفاط 61989 1992-07-24

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة قاشو 62009 1990-03-31

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الراك�� 61986 1993-08-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء سيمكة 62000 1991-08-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء امشرا 61997 1987-06-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء اقن�س 61992 1990-11-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء اسك��ي�� 61991 1992-04-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء ابن حبي�� 61990 1991-03-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء ا��مزاوي  61993 1991-12-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء ��اط 62002 1992-12-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء الص�ي�� 61995 1990-02-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء الز�ن�� 61994 1989-03-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء بالوي  61998 1992-11-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء بن ثابت 61999 1992-08-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء كباد 62001 1988-11-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاطمة الز�راء م��وك 62003 1989-02-09

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفاتن بلفقيھ 61984 1989-12-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطفردوس الراشيدي 62016 1993-01-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطغيثة املناوي  61982 1979-09-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطغيثة  التجموع�� 61981 1991-09-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحب�بة آيت مح 61918 1991-04-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحب�بة الصبحاوي  61919 1990-03-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحادة ا��ودي 61917 1969-11-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحد�م م�اية 61920 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحفيظ ابر�� 61929 1988-11-02
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحفيظة آيت افق�� 61930 1966-04-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط حفيظة  �شيطو 61758 1982-01-04

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحفصة العبدالوي  61928 1996-05-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحفصاء  الو�ا�ي 61927 1988-03-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط��ر ايت الفقيھ 62087 1995-01-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�اجر السرغي�� 62085 1993-06-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط��ار الزروا�� 62086 1991-03-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحليمة ابكري  61778 1994-03-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحليمة أيت ا�را 61777 1990-09-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحميد لشكر 61781 1988-11-21

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اط حميد مل�ن 61759 1995-07-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحمزة ا��سو�ي 61780 1990-12-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان قر��� 61788 1991-06-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان ايت ابرا�يم 61785 1994-01-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان عالوي  61787 1991-05-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان بنوا�� 61786 1968-03-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان ا��م��� 61783 1981-04-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان الكر�ط 61784 1988-01-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحنان اس�يطح 61782 1989-02-19

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسناء الرحما�ي 61923 1993-06-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسناء �عقوب 61925 1993-07-21

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسناء بدرالدين 61924 1993-08-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسن اعتابو 61921 1974-06-22

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسن الشاجع 61922 1993-03-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطحسنةا اجغالف 61926 1992-09-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحياة ب���رة 61790 1987-05-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحياة ا��سو�ي 61789 1994-05-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحياة �ابطي 61792 1973-11-24
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحياة عور�ش 61791 1992-03-19

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�شام البيداري  62091 1994-03-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�ند جيميل 62092 1984-09-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطحليمة املا�وي  61779 1995-03-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�نية الر�ش 62093 1995-03-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�دى  حبي�� علوي  62088 1992-10-24

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�دى المان 62090 1992-04-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�دى العواد 62089 1991-08-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاب��ال محفوظي 61877 1988-06-29

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب�سام حقي 61764 1996-03-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاب�سام ملبار�ي �در���� 61765 1993-10-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاب�سام مصطفي 61876 1993-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإشراق نفيد 61864 1985-11-08

Iالثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاكرام الفتات 61775 1989-03-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإكرام الكنو�ي   61865 1991-07-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإل�ام العمراوي  61866 1989-08-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإلياس �موري 61868 1993-11-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإلياس  عبدا��  61867 1991-03-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطالياس غم���س 61890 1992-03-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطالياس امللو�� 61889 1989-10-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعماد لصفر 61975 1993-03-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعماد س�ي�� 61974 1996-12-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايمان بوسعدان 61900 1992-12-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايمان بوغادي 61901 1995-03-31

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايمان كالف 61903 1994-07-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطايمان ص��ي  61902 1992-03-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطإسماعيل يدا�ي 61863 1989-05-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطجمعة ح�شاوي  61912 1989-05-27
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطجميلة الشاحت 61913 1995-06-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطجميلة رشدي 61914 1986-02-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطج��ان  الد��� 61915 1990-12-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطج��ان كر�بة 61916 1991-11-21

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطكوثر ش�الل 62020 1995-01-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطكوثر  القاس�� 62018 1994-01-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطكوثر ا��يا�ي 62019 1995-12-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطك��ة بامو 62017 1988-11-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة احنصال 61794 1987-02-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة �غداد 61796 1989-07-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة بن الديكية 61797 1989-09-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة بنميلود 61798 1972-08-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة فايز 61801 1984-06-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة خيندوف 61799 1992-07-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة اونونة 61795 1969-02-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخديجة سمصور  61800 1995-12-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخالد املال�ي 61793 1990-11-09

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطا��مار  الزكتاوي  61884 1975-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطخولة بلكراب 61802 1993-10-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلي�� بدر 62030 1996-09-19

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلي�� بوحود 62031 1976-11-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلي�� �ج�ر 62028 1991-11-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطملياء قداري  62025 1991-09-21

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطملياء املعرو�� 62023 1994-02-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطملياء زملاط 62024 1993-06-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلطيفة ايت ع���� 62021 1991-04-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلطيفة شانا 62022 1992-07-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلي�� احمادن 62027 1995-05-03
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلي�� ال�شبة 62029 1995-07-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطا��س�ن  محمودى  61776 1967-06-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطلو�نة السل�امي 62026 1994-08-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمنال معرو�� 62068 1994-12-08

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�ة العسري  62048 1994-09-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م برا��  62057 1987-07-08

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م خلو�� 62060 1993-11-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمروان بلغي�� 62045 1991-12-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمروان سقيم 62046 1992-12-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمروان عدي 62047 1995-12-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م اعزارو  62053 1995-02-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م بوع�� 62058 1993-08-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م     لوراشنة 62050 1994-01-09

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م أصيفيض 62051 1991-06-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م رشيد 62061 1996-11-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م السبا�� 62055 1984-02-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م ايت ��� �مو 62056 1992-02-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م اخلفي 62052 1994-07-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م ا��ياري  62054 1996-08-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م فتيح 62062 1994-11-22

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م مراس 62063 1994-06-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م توفيق 62059 1988-07-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمر�م  الزراري  62049 1995-01-25

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطادمحم برد 61893 1991-02-28

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمينة العر�في 62072 1994-09-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطامينة اوسموكن 61896 1993-10-04

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمبارك بن عثمان   62032 1991-04-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم املستوي  62039 1993-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم العسري  62038 1974-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم  مر��ل 62035 1993-08-30

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم ارمي�� 62037 1991-11-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم أم�ن ابن عش�� 62036 1995-11-21

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم ام�ن املسك�ن 62042 1989-12-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم ام�ن ارحما 62041 1988-01-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم املغيت 62040 1977-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم كن�ا 62043 1995-03-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطدمحم ن�يل البيضة 62044 1995-11-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمحسن لصفر 62034 1990-05-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمصطفى ا��م��� 62065 1993-04-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمحسن ال��وزي  62033 1993-03-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمولود ملطا�� 62070 1990-10-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمنية ايت ع���� 62069 1989-01-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمونية فائز 62071 1973-05-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمساعدي  لينة 62064 1993-11-09

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمصطفى ايت عر�ب 62066 1989-10-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطمصطفى جاودي 62067 1988-10-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطندى بقلوش 62078 1992-01-24

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنادية وا�� 62073 1991-01-02

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنجاةة الدل��� 62076 1964-05-22

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنجاة طاعة 62075 1983-06-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنجاة الثقال 62074 1962-08-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنجوى البوشتاوي  62077 1995-07-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اط�سيمة ظر�ف 62080 1992-12-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنوال ��و�ط 62082 1988-09-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنز�ة بنعمو 62079 1997-01-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنورالدين  الرا�س 62083 1994-01-27
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعمر �سمعيل 61977 1991-07-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعمر ال�اس�� 61976 1989-09-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعثمان تو��� 61970 1987-03-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطعثمان ش�� 61971 1989-02-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوئام بوشعن�ن 62096 1993-11-05

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوجدان بلعولة 62097 1994-12-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاميمة �س�سو 61895 1995-06-07

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاميمة احميدوش 61894 1995-12-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسامة بن در��م 61771 1995-06-24

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطاسامة ح�� 61878 1994-02-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطر�اب الزر�و�� 61806 1990-10-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطر�يع بن��امي 61807 1981-11-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرشيد شع��ة 61813 1969-07-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرشيد الفيال�� 61812 1994-11-11

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرشيد م��ا�� 61814 1993-02-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطراضية ام�شاو 61805 1990-11-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرحمة النادي 61810 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرجاء فائز 61809 1969-06-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرجاء بن ز�د 61808 1993-06-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرزق هللا بوسكور  61811 1992-01-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطغزالن با�ا 61980 1991-08-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطر�م بلمد�ي 61816 1992-06-17

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطرقية ا��ا�ي 61815 1993-03-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطصفاء الشرقاوي  61944 1995-04-21

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطصفاء مخلص 61946 1994-07-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطصفاء لكرامي 61945 1993-03-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطصفوان  الغدا�ي 61947 1991-04-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيد كبور  61837 1970-01-01
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعيد  زكروم 61836 1992-01-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسليمة املرجا�ي 61855 1995-09-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� بوسكال 61850 1994-10-05

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل��   ا��مام 61849 1995-09-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� حسا�ي 61851 1995-09-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسل�� قا��� 61852 1995-01-30

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسلوى  ابن ادر�س العل�� 61853 1976-10-07

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسلوى قروري  61854 1969-01-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسلس�يل غزال 61848 1996-03-12

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسماح غ��� 61856 1989-10-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسامية باطر 61832 1994-01-12

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسميعة  أمز�ان 61933 1991-08-28

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسم��  بكري  61859 1993-05-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسم��ة العادل 61932 1993-11-27

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسناء ش��� 61934 1990-10-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسناء لبيض 61937 1990-12-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسناء طرفة 61936 1994-10-13

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسناء ملني�� 61938 1982-10-17

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسناء صا�� 61935 1995-07-18

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة عبار 61829 1994-09-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة ابوالغراس 61827 1992-10-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة     بوعاللة   61826 1996-03-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة محسن 61831 1990-11-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة قنديل 61830 1994-05-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسارة سعيدو 61828 1993-04-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطس�ام شفيق 61939 1991-10-16

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماعيل داوودي 61774 1976-06-01

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاسماعيل  الكناوي  61773 1993-10-02
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد ا��في��� 61834 1990-12-22

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد ا��يمر 61835 1982-01-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسعاد   السبا�� 61833 1989-12-15

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطصوفيا ��واجة 61948 1994-09-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان فتو�� 61840 1993-06-13

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان  الدو�دي 61838 1995-07-02

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسفيان عماري  61839 1994-11-08

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة ايت عابد 61843 1992-10-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة ايت ��سن  61844 1991-11-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة بم�� 61845 1991-09-23

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة شليق 61846 1992-10-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة  لعرج 61841 1995-10-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة مقران  61847 1995-12-03

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسكينة ادنيدن 61842 1996-06-09

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسمية لكم��ي  61858 1994-09-20

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطسمية ��ن�� 61931 1994-02-19

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطسمية  مجان  61857 1990-09-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اططال�� يوسف 61949 1994-02-16

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطنوال ال�ش�ش 62081 1987-12-11

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطتور�ة ح��� 61911 1976-06-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوفاء اج�ان 62098 1991-04-26

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوليد بامعروف 62100 1994-01-18

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوليد املع��ي  62099 1995-03-10

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوئام ايت كبور  62095 1991-12-29

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطوئام املو�شو 62094 1996-08-14

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطياس�ن مومن 62103 1993-10-01

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطياس�ن اشن 62102 1992-05-23

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطياس�ن  تزو�ي 62101 1994-07-05
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : علوم ا��ياة و�رض السلك التعلي�� : التعليم الثانوي 

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطيوسف ا��لوف 62104 1995-11-03

الثانو�ة التأ�يلية املالقي -   الر�اطيوسف ال�باز 62105 1992-03-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز�راء ايت ��� �مو 61821 1994-02-15

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز�راء حاضش 61822 1994-01-06

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء  اعبيدة 61817 1992-08-26

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء ا�ع�� 61818 1993-01-25

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء شاكر  61820 1991-07-24

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطزكر�اء الصغ�� 61819 1992-05-31

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطاز�ور جليدة 61770 1992-02-20

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب ا��ط�� 61823 1993-12-27

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب مجدوب 61824 1986-09-10

الثانو�ة التأ�يلية املنصور الد��� -   الر�اطز��ب يا�� 61825 1993-04-26
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �ماز�غية السلك التعلي�� : التعليم �بتدا�ي

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد�لھ مطوري 60035 1984-12-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبدالكر�م بونو�رة 60036 1983-01-06

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد الرحيم ا��وزي 60033 1992-02-17

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطعبد السالم لوا�� 60034 1992-01-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطاحمد اتواب 60007 1987-10-14

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطع��  بل��يد 60037 1977-02-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطع�� ملان 60039 1990-02-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطع�� اوفق�� 60038 1974-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنز�ة امعاون  60002 1995-07-07

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطابرا�يم الكبو��� 60006 1988-07-25

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطا��س�ن امدوش 60011 1990-02-23

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطا��س�ن بولغمان 60012 1988-01-11

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطامل��وب ابضار 60013 1984-02-27

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفظيم ابالل 60041 1988-05-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفيصل    بلوش   60042 1977-01-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفاطمة ا��ندق 60040 1989-07-29

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطفيصل ارو  60043 1990-12-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطحليمة املودن 60020 1990-01-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطحسن از�اك 60018 1990-12-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطحسن  �غدادي  60017 1984-03-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطحسن عثمان 60019 1985-01-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�شام شمالل 60054 1990-10-07

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطابرا�يم الروامي 60005 1994-11-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطاد ��وب ابرا�يم 60008 1988-06-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطادر�س بي�لم 60009 1985-03-24

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطإيجة أ�مو 60004 1991-01-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطال�ام  بوا�ال 60014 1993-08-11

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطإسماعيل مسعود 60003 1995-11-10
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مباراة توظيف �ساتذة بموجب عقود - يناير 2018

الئحة امل����ات وامل�����ن الجتياز �ختبارات الكتابية ليوم 13 يناير 2018

مركز �متحان  �سم ال�امل

التخصص : �ماز�غية السلك التعلي�� : التعليم �بتدا�ي

رقم �متحان تا.�زدياد

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطكمال  الوسطا�ي 60044 1990-04-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطخالد الوعزا�ي 60021 1990-04-08

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطلي�� بازى  60045 1993-02-07

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطياس�ن م��وك 60055 1992-03-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمر�م ا���و�� 60049 1990-09-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطادمحم  خوي  60016 1990-09-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطامجيد اش�نات 60015 1994-12-10

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم فو�ال 60048 1983-09-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطدمحم  اوعبيد 60047 1990-09-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمصطفى  �شر�كن 60050 1993-10-04

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمحسن  اموعسان 60046 1990-12-20

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطمصطفى از�اك 60051 1995-12-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط مصطفى باكر  60001 1991-02-18

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اط�عيمة أش�بون  60052 1990-11-13

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطنورالدين �عوام 60053 1991-10-16

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطاسامة  محفوض 60010 1996-09-26

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطرشيد �غاد 60024 1991-02-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطرشيد الغرناطي 60023 1978-01-22

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطرشيد العكيد 60022 1990-05-30

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطرشيدة بن العرا�ي 60025 1991-07-05

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسعيد عو�وي  60027 1991-07-15

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسعيد نص�� 60028 1990-05-01

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسلوى بو�اجل�ن 60031 1989-01-02

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسلوى او��اج 60030 1985-03-30

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسارة زو��� 60026 1989-10-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسكينة مسعودي 60029 1995-03-09

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطسمية اوراغ 60032 1995-07-28

الثانو�ة التأ�يلية �م��ة الالنز�ة -   الر�اطيوسف العياطي  60056 1987-03-14
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