
نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات ال

1 صباحا08/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية902792ارصحي محمد122010002

1د 30 و08/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1040848العاليل بالل222010003

1 صباحا08/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1001656زيبوح كوثر322010005

1د 30 و08/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1017485الادرييس  سلمي422010009

دوش فاطمة522010011 1 صباحا08/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية997509دي

1د 30 و08/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية953799أ هبوش شهيد622010012

1 صباحا08/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية873994الزايين يوسف722010014

ان محمد822010017 1د 30 و08/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية930533أ زرق

1 زوالا08/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية878831الرايم معران922010018

2 صباحا08/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية906600أ كوح أ محد1022010020

2د 30 و08/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية973425خدوش عبدالسالم1122010026

ري املصطفى1222010033 2 صباحا08/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1026025ادلوي

2د 30 و08/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية972829العزوزي محزة1322010034

2 صباحا08/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1053728كع شهيدة1422010035

2د 30 و08/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية980571عزيزي سعاد1522010036

2 صباحا08/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية949065اهرموش حورية1622010038

2د 30 و08/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية887383الفقريي يرسى1722010039

2 زوالا08/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1001319بوحرىب حس ناء1822010045

1 صباحا09/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية884317ابن حدو اسامعيل1922010047

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ لغة أ مازيغية2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1/3 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات ال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ لغة أ مازيغية2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1د 30 و09/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1006936معمتد السكوري2022010052

1 صباحا09/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية892102التجريين سلمى2122010057

1د 30 و09/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية996289الوعزيزي نبيل2222010058

1 صباحا09/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية970987البش تاوي  بالل2322010060

1د 30 و09/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1053036فكري س ناء2422010061

1 صباحا09/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية949155اعروز عادل2522010063

1د 30 و09/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية896632لعجب عامثن2622010064

1 زوالا09/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية990873أ يويس ايسني2722010065

2 صباحا09/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية914128املساوي هشام2822010066

2د 30 و09/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية998367الربدجيي مسية2922010067

ة3022010071 2 صباحا09/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية942450ابقوي ورد

2د 30 و09/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية986350بنعلوش ليىل3122010074

2 صباحا09/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1037162العرنويق محمد3222010078

ة3322010083 2د 30 و09/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية958084ركوش اندي

2 صباحا09/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1052175منكوري كرمية3422010085

2د 30 و09/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1026024الطلحاوي عادل3522010086

2 زوالا09/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1018779احلديوي محمد3622010096

1 صباحا10/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية926913الغريب زكية3722010100

1د 30 و10/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1016197ال زريق محزة3822010103

2/3 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات ال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ لغة أ مازيغية2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1 صباحا10/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية942446عطاف يونس3922010106

1د 30 و10/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية984113ابرنوص معاد4022010115

1 صباحا10/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية903210اندروس الياس4122010118

1د 30 و10/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية941291أ بقوي  حنان4222010119

1 صباحا10/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1005894زغدود يوسف4322010120

1د 30 و10/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية984390توفيق  اسامء4422010121

1 زوالا10/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1052586عشعاش برشى4522010122

2 صباحا10/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية969538املرزكيوي اكرام4622010123

2د 30 و10/12/20228طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1025477ادهشور نبيل4722010124

2 صباحا10/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1023514املسعودي ابراهمي4822010126

2د 30 و10/12/20229طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1014277املرابط جواد4922010128

2 صباحا10/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1057403اشهبار جهر5022010131

ن5122010134 2د 30 و10/12/202210طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية1027216أ براكن  صالح ادلي

2 صباحا10/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية997253املساوي سعيد5222010135

2د 30 و10/12/202211طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية874571البوزضويض أ محد5322010139

ني5422010140 2 زوالا10/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية928546ابيسة  ام

2د 30 و10/12/202212طنجة أ صيةل: عامةلالثانوية اإلعدادية طارق ابن زياد بطنجةالامازيغية992592اعراب برشى5522010143

3/3 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج880389البقايل سكينة121050004 1 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج966382المكوين انئةل221050009 1د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج904580بوشامع يرسى321050010 1 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج954340ابراهميي فاطمة421050011 1د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

وش ش اميء521050072 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج913372ادلري 1 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1003042العيطور س ناء621050100 1د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1002649البكري دينا721050117 1 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج896305العلوي دينا821050122 1د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1008823خليفة ش اميء921050123 1 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج937336الوهايب اممية1021050129 2 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1051749رصاع رابب1121050130 2د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022377العمراين محمد1221050131 2 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900978معزيو فاطمة الزهرة1321050132 2د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج967588بنحدوش هدى1421050153 2 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج960492زينة يرسى1521050154 2د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج991074علوايت مرمي1621050155 2 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1029908طاهري يوسف1721050173 2د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1007120ابلرمحة زينب1821050178 2 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج951327النحييل ملياء1921050179 3 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

1/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج988184املرابط عدانن عبري2021050180 3د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج934553العرسي ملياء2121050181 3 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1009292احلداد جناة2221050182 3د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900934النارصي احلسن2321050185 3 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج971421بلعريب سعيدة2421050186 3د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1062645الشلويش  عائشة2521050187 3 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1012949احلريش أأسامة2621050188 3د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج897914لعمريي  مرمي2721050190 3 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج943136ماوان لبىن2821050192 4 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1033428جحرة مرمي2921050225 4د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج923279مرغاد يرسى3021050233 4 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

ني3121050247 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج997106العويف ام 4د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج951002اخلطيب جنوى3221050249 4 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج961669التقي  سكينة3321050250 4د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج981807اعبارة رابب3421050285 4 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج973275املروين فاطمة3521050291 4د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج992942شقور كزنة3621050296 4 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج944857احلجوي عدانن3721050302 5 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022611خليل صفاء3821050310 5د 30 و08/12/20228العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج982521بنقطيب بالل3921050352 5 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1058005الرشيف الطريبق أأنوار4021050361 5د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

ميان4121050364 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج916287امحلدوين ا  5 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج873244الراكب هجينة4221050370 5د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج983188العرسي محمد4321050378 5 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج915642أأخريف أأيوب4421050384 5د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج932408برشي سلمى4521050404 5 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1018806بنخرية زكرايء4621050415 6 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج965309الرشيف الوهايب  محزة4721050417 6د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج868596الصديق بالل4821050420 6 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج913235البوش توي عامد4921050425 6د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1042864رطيل هنيةل5021050427 6 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج942523مركس بالل5121050439 6د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1024049حس ناء الس نون5221050440 6 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج951744ابشا سلوى5321050451 6د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج884751لهبوب جناة5421050457 6 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج997167لهري  مسية5521050462 7 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1046158الصويري  زبيدة5621050466 7د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج904827عبد الرحمي كرمية5721050467 7 صباحا08/12/20229العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022863اوعزا حس ناء5821050468 7د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج913040سوسايل  هشام5921050470 7 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1052823المياليح ربيعة6021050471 7د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1005523والطالب ليىل6121050472 7 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج904269الغرابوي محمود6221050478 7د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج918674أأغبالو محمد6321050486 7 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج960494الطاهري هنيةل6421050490 8 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج953419لهنت ش اميء6521050492 8د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج945946البكوري  صابرين6621050505 8 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج960158سهيةل العناية6721050512 8د 30 و08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج979149الفزازي فاطمة6821050513 8 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج872039أأسلامن أأمينة6921050551 8د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1010468البكري عادل7021050552 8 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج923926كامل صادقة7121050577 8د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج999406القدوري هبيجة7221050587 8 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1003809الغيالين أأمينة7321050588 9 صباحا08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج909875سلمون رمحة7421050595 9د 30 و08/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج929753ملريين مرمي7521050598 9 صباحا08/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1008399المياليح هنيةل7621050601 9د 30 و08/12/20229العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1033037الزمراين  احالم7721050604 9 صباحا08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج914376العواد محيد7821050611 9د 30 و08/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج938745الروام احسان7921050612 9 صباحا08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج932929احلايض صفاء8021050628 9د 30 و08/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج888710لزبور محمد8121050630 9 زوالا08/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1026036املعزيزي  مرمي8221050631 1 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1003259الرشايق أأسامة8321050632 1د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1020767الساح سهام8421050674 1 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج975876أأشكرة أأنس8521050695 1د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج881244البقايل  احساق8621050700 1 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج993696النارصي اممية8721050715 1د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

كرام8821050716 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1014279احلبش ا  1 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1048227معري  سلمى8921050717 1د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج939552الصديق ايمسني9021050718 1 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج916703عبو  فرح9121050731 2 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

خالص9221050733 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج929748اليدري ا  2د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج935893احلايج لطيفة9321050734 2 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1026843وايف غزالن9421050755 2د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج985013العيسايت نرجس9521050764 2 صباحا09/12/202210العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1027221الزاهر ايرس9621050787 2د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986262السدراوي سكينة9721050794 2 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

ني9821050812 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1025342اجلوهري محمد ام 2د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج937946املدن  وئام9921050813 2 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1025704الطاليب هنيةل10021050838 3 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1054898لعلك  مرمي10121050844 3د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1018475أأخدي غزالن10221050854 3 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

كرام10321050855 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930747الزتوطي ا  3د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج924783حشحوش يرسى10421050859 3 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج955891الطالل أأممية10521050866 3د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج944783بنعياد محمد10621050884 3 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1016622معريات  كرمية10721050899 3د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج972088الربهويت مجيةل10821050900 3 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

د10921050901 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج884264خرشيش ودا 4 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1013441وهيب وصال11021050916 4د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج982609العاميل س ناء11121050924 4 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج891993التويم صفية11221050932 4د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج912680الوهايب  فردوس11321050933 4 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج932928العرساوي  ندى11421050982 4د 30 و09/12/202210العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج994721املتولك مسية11521051007 4 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

ي بديعة121060003 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1053937ادلرع 1 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1045056خمشان محمد221060004 1د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج874290مش بال مليكة321060013 1 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج988276أأكزاني الفريول دينة421060017 1د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1049906اتواتو  زكية521060037 1 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج967133العطاليت هنيةل621060041 1د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892091العمراين  عدانن721060042 1 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1007855البغالدي ش اميء821060043 1د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج976107مس تعد محمد921060044 2 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج957378اطنيرب منري1021060045 2د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج886024زغتور حلمية1121060046 2 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج947752الادرييس رانية1221060050 2د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1001047امخللييش فاطمة الزهراء1321060051 2 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج929443الزراد عبدالعزيز1421060052 2د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

سعيد التجاين1521060063 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج964379اوالد 2 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1015784اغاللو  خدجية1621060066 2د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1014777العطاليت محمد1721060067 3 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1004052محوذان اخلارض1821060069 3د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 
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اين أأسامء1921060071 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج967745ادلح 3 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج944516بوبكري عامثن2021060072 3د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1033758الراييح رساي2121060073 3 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج951331الطالب محمد2221060078 3د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج969741املميوين مرمي2321060079 3 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

ة2421060080 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج882947املدهون اندي 3د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1000049سقساق اممية2521060081 4 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975339حيون مسية2621060082 4د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1008377العيادي مرمي2721060084 4 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899143السقال معر2821060086 4د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج912629اخميشن فاطمة الزهرة2921060087 4 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج888318اخنوسن  نعمت3021060088 4د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج935852العطاليت عائشة3121060089 4 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج921932مردوخ نسيبة3221060091 4د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

ر انعام3321060092 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج934885اوذاي 5 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931639احلداد عزيزة3421060100 5د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899895احلافيض امين3521060103 5 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1062837عال زينب3621060115 5د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج926617عيىس كرمية3721060118 5 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج873350املساوي عبد املومن3821060124 5د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج948833اجلوهري فردوس3921060128 5 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج936349حامنو اميان4021060129 5د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892305الوايف صفاء4121060135 6 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج933313الهواري امحد4221060139 6د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج965900الس باعي عبد احلكمي4321060140 6 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قوي منال4421060144 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1038659ادلري 6د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج974342احلتاش سارة4521060147 6 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج946362كركيش فاطمة الزهرة4621060153 6د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج974374ارقراق وئام4721060156 6 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1041956اخلارض زينب4821060159 6د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج932921الغيالين غزالن4921060161 6 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1031042أأجعوب  عبد الغفار5021060162 7 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956259توفيق عبري5121060163 7د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج955683عداب بشار5221060164 7 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

هياب5321060167 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899323الرالكوي ا  7د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج942941زرويق وس مية5421060174 7 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1003456أأحداش مجيةل5521060176 7د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1031707الغزال يوسف5621060181 7 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج895951اعليلوش فاطمة5721060183 7د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956943أأكروال ش اميء5821060189 7 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج893553املزنود فاطمة الزهراء5921060190 8 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج890393الرايس كوثر6021060191 8د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1065947صابر هبية6121060192 8 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج905517الراش يدي وفاء6221060195 8د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1045784املرابط وفاء6321060196 8 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج932288الرحامين هما6421060197 8د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج895985اخلرازي سهيةل6521060199 8 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج870112كزيوا جنالء6621060206 8د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1014569تلويك ليىل6721060212 8 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج888448املساوي الهام6821060218 9 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج869500بنسعيد بدر6921060230 9د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892467داود مرمي7021060233 9 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج897943بنعبد السالم لبىن7121060236 9د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج891463الزين نبيةل7221060238 9 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج903659القاللويس مرمي7321060242 9د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899076تغدوان فاطمة7421060251 9 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956649خرشيش امحد7521060252 9د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج910120السعيدي فاطمة الزهرة7621060265 9 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

ن7721060271 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892507مروان صالح ادلي 10 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج936628ادلراز صفاء7821060280 10د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1029153اوالد امحيدو ماجدة7921060306 10 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973806العافية محمد8021060309 10د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج890034البطرويج مسري8121060310 10 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892612الاكف خادل8221060314 10د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج942294البطيوي هند8321060315 10 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج903629أأحيدار حمجوبة8421060316 10د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1031816املعزي  فاطمة8521060319 10 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج949964عادل يونس8621060340 11 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج901518أأوالد بن عرضون زينب8721060348 11د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج960839حياوي فردوس8821060349 11 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

زيب محمد8921060350 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج938233أأم 11د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج895721مش بال نعمية9021060369 11 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج954119انجمي مرمي9121060375 11د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

ري ش اميء9221060386 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج971300ادلجن 11 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931806جامعي  مرمي9321060388 11د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج970164العساوي  هناء9421060391 11 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج968243أأرهون هشام9521060393 12 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج944373الزرايقي ملياء9621060395 12د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج988198البيصار هنيةل9721060398 12 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج913930احلداد جناة9821060400 12د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج953881الفحول محمد9921060409 12 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج969286تشاح زينب10021060410 12د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج941906ركرايك أأسامة10121060415 12 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج949969أأوالد عبد اخلالق كوثر10221060417 12د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج967697امحلداوي أأنوار10321060418 12 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931986احلداد عبد احلفيظ10421060420 13 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج943673العمراين هناء10521060437 13د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1001227املغاري سعيد10621060449 13 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1008728خوك  ملياء10721060460 13د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج871477خرابش جهر10821060469 13 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج922808مصباح  ش اميء10921060480 13د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج911918السهيل  اية11021060509 13 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1028305كطايب نعمية11121060512 13د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

اق وفاء11221060514 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج979761ادلق 13 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج996172بوقشقوش حفصة11321060516 14 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج991539العرود ليىل11421060517 14د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج886361الزرتييت نرجس11521060520 14 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1013598أأزعبال فاطمة الزهرة11621060523 14د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973871البحديدي مراد11721060528 14 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1025304الرباكين الادرييس احسان11821060529 14د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج952741زعي سهيل11921060533 14 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج882666املصلويح لبىن12021060535 14د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج874691أأكدي عامد12121060539 14 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

ميان12221060549 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج923630النجاري ا  15 صباحا08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج984494البقايل امحد12321060552 15د 30 و08/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج886384أأش باب سهيةل12421060553 15 صباحا08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج902409طرسان سفيان12521060554 15د 30 و08/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج923689الطريشيل اميان12621060560 15 صباحا08/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج984985خرشيش لبىن12721060582 15د 30 و08/12/202210شفشاون: ا 

د ش اميء12821060583 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975020زاي 15 صباحا08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج870997امصمود ايمسينة12921060584 15د 30 و08/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج942623بكري حكمية13021060585 15 زوالا08/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975319الوجدي توفيق13121060587 1 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1043024بوعيل اسامء13221060590 1د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج940238العباس ليىل13321060591 1 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1008559بريطة فرح13421060596 1د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1062798الزيدي املذكوري  سهام13521060598 1 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج991710ابن الأحراش ندا13621060599 1د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج991475بويسف محزة13721060607 1 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج942360عبدالرفيع وفاء13821060614 1د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج893355حمو عصام13921060617 1 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج979087الزنطار سفيان14021060618 2 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج953421الادرييس شادية14121060637 2د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999849الكرودي فاطمة14221060646 2 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج941569رشانن  احلسني14321060649 2د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

اط فاطمة14421060661 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج936441ازم 2 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج981180اللمتوين خدوج14521060664 2د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج873812الشعريي ندى14621060665 2 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج936213امخللييش معاد14721060666 2د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج878974شفراو  زكرايء14821060667 2 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج869427خريون جهر14921060668 3 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج955747الربدعي برشى15021060669 3د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج925078اشطوان ايسني15121060672 3 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

14/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1002638أأعراس يوسف15221060677 3د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1002935حيون  عيىس15321060700 3 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج921743اليشويت يرسى15421060710 3د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

ن15521060719 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1052347املتقي بدر ادلي 3 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1033759الراييح سارة15621060720 3د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج940594احللميي ختام15721060725 3 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1007928جميد  ملياء15821060728 4 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج996487عياد  فاطمة15921060731 4د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1020544منري برشى16021060732 4 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج939374الهنداز ليىل16121060733 4د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

ن16221060737 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج976022املساوي عز ادلي 4 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج998471اعتيمت هنيةل16321060739 4د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج900669أأشقار نعمة16421060744 4 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج880954البقايل زهري16521060745 4د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج896833املزراوي  سلمية16621060746 4 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931107العيادي ش اميء16721060747 5 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1011262علوي ايسني16821060748 5د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج869172ساهل  مرمي16921060750 5 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1012813العساوي كوثر17021060751 5د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975834النجار الزهرة17121060752 5 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج952115العرضاوي خدجية17221060753 5د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج952221الزتاين بسمة17321060756 5 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج915395العبدالوي أأممية17421060757 5د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج958110الرصوخ هنيةل17521060758 5 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج958098الغباري اكرام17621060759 6 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1013938النعامين سارة17721060760 6د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج946930الفالح حفصة17821060763 6 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899616الباشا خلود17921060764 6د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج907419امللويل احلسنية18021060765 6 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1019206شقور أأممية18121060766 6د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1028400افنتاوس عبد العظمي18221060779 6 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1054815مروان يرسى18321060780 6د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج913533امحلوداين جهر18421060783 6 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج976494أأقنني عبد العايل18521060784 7 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج953671بنعلوش أأيوب18621060785 7د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج887765بلحاج عبد اال اله18721060791 7 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج894340أأقبيب معر18821060792 7د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1009567املرابط وليد18921060795 7 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

16/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899381امللييل  صباح19021060798 7د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999201السامر هدى19121060799 7 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج962776بوناكب أأممية19221060800 7د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

ي ليىل19321060811 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931437ادلومي 7 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

نعام19421060815 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج997782بنحمزة ا  8 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1024730الرش يدي ابتسام19521060825 8د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج912893حيدي سهيةل19621060830 8 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1003356التافراويت محمد19721060845 8د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج876228خمشان هجاد19821060849 8 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999797البقايل هنيةل19921060853 8د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

ني20021060859 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج977390اخلياط محمد الأم 8 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1034700العديةل أأنس20121060861 8د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج896236القوييض أأحالم20221060865 8 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج990442ابن عرضون  عبري20321060869 9 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج909598الغنايم  احلسن20421060872 9د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج947652لغريب لبنة20521060875 9 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج948306العوزي محمد20621060876 9د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج903363أأمغار محمد20721060883 9 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج994483دودوح لبىن20821060892 9د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

17/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1065886اشنيول ليىل20921060893 9 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج894100سعدون أأمين21021060894 9د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج926927الرايين هنيةل21121060901 9 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج916956الريفي ارشف21221060905 10 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج917639الرشيف جنيب21321060910 10د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج867579محمادي  أأيوب21421060911 10 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج927079العمراين ابتسام21521060915 10د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج942165الزواق  مشس الضحى21621060917 10 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج873482بنحامن الرشقاوي ليىل21721060919 10د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج991361مربوك بالل21821060920 10 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1005181الربودي منية21921060931 10د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج910468الهواس  ايناس22021060937 10 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج932418الرايم نورة22121060942 11 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج998250البخاري عزيزة22221060943 11د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج894164بنعيىس نوال22321060948 11 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج944782العمراين هاجر22421060949 11د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1022133املدين غزالن22521060951 11 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج977138محودان عواطف22621060955 11د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج904208براكط مرمي22721060956 11 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

18/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج906718املاموين وجدان22821060958 11د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج912245الشاط مرمي22921060960 11 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج967013العبودي عصام23021060962 12 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1032411العباس جنوى23121060963 12د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج906041احلساين ش اميء23221060964 12 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج908770هيدور اميان23321060965 12د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956191النيت ازهور23421060967 12 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج896687اعليلوش  جنية23521060968 12د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج871338راين مرمي23621060969 12 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج907782الس باعي  اممية23721060980 12د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج983721امحلايم كوثر23821060984 12 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج914121بولنب محمد23921060985 13 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1019663أأجبطور اميان24021060990 13د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج881910ادلحامن زهري24121060999 13 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج915200اجلربوي نزهة24221061002 13د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892883املصلويح فردوس24321061007 13 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج990361محة ابتسام24421061014 13د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج985969البقايل املهدي24521061023 13 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج870573الكراتت أألفة24621061024 13د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

19/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1043369الغشام فتيحة24721061025 13 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج917874الغزيوي أ ية24821061029 14 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

نتصار24921061033 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج974455أأجنان ا  14د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1050212الطاليب سارة25021061034 14 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج945415اس تيتو غادة25121061036 14د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج911895احللوطي حس ناء25221061037 14 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج964445زيطان محمد25321061039 14د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973655احلس ناوي فاطمة25421061044 14 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج938240العيدوين  ربيعة25521061065 14د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1028342اوالد احلاج معر عواطف25621061073 14 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1044956بوكر  اسامء25721061085 15 صباحا09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1036610اعزيبو سلامن25821061086 15د 30 و09/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975074الغنايم مراد25921061089 15 صباحا09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973071هنري فاطمة الزهراء26021061090 15د 30 و09/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1005226امللييل خدجية26121061093 15 صباحا09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج916858حبرو املصطفى26221061096 15د 30 و09/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج982787البطرويج تورية26321061097 15 صباحا09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج958360حطيطي  فتيحة26421061098 15د 30 و09/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1008425عزيزي سهام26521061100 15 زوالا09/12/202212شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899432برهون  ذكرى26621061107 1 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج947626بن امحيدان عامثن26721061112 1د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج871695خدلون  معرو26821061126 1 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1024885البقايل دينة26921061128 1د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1005794حيون رابب27021061130 1 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج896410كرجية سهيةل27121061133 1د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج909924اجلوهري خدجية27221061134 1 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج876785فرميل أأممية27321061138 1د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج947767اجلناين معر27421061142 1 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج972167مشعال  عزيز27521061145 2 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

ة27621061151 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج868441اميو زازي 2د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1036574الراقرايق هاجر27721061153 2 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج904645جماهد فايزة جماهد27821061160 2د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج891868صرباوي كوثر27921061162 2 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999695الزابخ كوثر28021061183 2د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج887119املغاسل وصال28121061206 2 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج930262الطويب لطيفة28221061213 2د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج982766حلوت ش اميء28321061224 2 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

ي يرسى28421061231 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج922629أأورغ 3 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

21/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج910422السفيل  ايسني28521061249 3د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج913895التسويل كوثر28621061253 3 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج966019الرسبويت شفاء28721061257 3د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج985179مشعال لطيفة28821061258 3 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

ة28921061265 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973434قوبع  ورد 3د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج899362البقايل القامسي  أأيوب29021061269 3 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج922483اللييت مقر29121061273 3د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1062065املودن اسامعيل29221061274 3 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج888286القصريي حنان29321061275 4 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج877480ابصال الزهرة29421061277 4د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1014979برهون فاطمة29521061278 4 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1054667العمراين أأسامء29621061280 4د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج968377عبدون كوثر29721061283 4 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999592الزموري أأممية29821061307 4د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج941363جعنني ش اميء29921061308 4 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج891709مصباح منترص30021061310 4د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1006267الرندي أأممية30121061311 4 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج928636الشهبوين بدرية30221061312 5 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج937416البخاري فاطمة30321061315 5د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

22/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج898349عدايل محمد30421061369 5 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

ع30521061370 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج902657النايج ودي 5د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج961680القدمي فاطمة الزهراء30621061377 5 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج990477بنعامر برشى30721061398 5د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج882406خوالل سعيدة30821061399 5 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

ن30921061403 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج925295اخلراز  نورادلي 5د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1021395ادلحامين سعيد31021061408 5 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج955076اساليم سكينة31121061410 6 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1021941ابو العالء شكري31221061422 6د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج882872الباكري ندى31321061440 6 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج935455بن عيىس فطمية31421061446 6د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج938890الزانيك حضى31521061447 6 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج895464أأمرايج  فاطمة31621061448 6د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج920847ادلحامن توفيق31721061453 6 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1027799القجطيحي وليد31821061455 6د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج944277الوهال  عبداملنعم31921061458 6 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج870059السلمي اممية32021061459 7 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

ون  أأممية32121061462 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج891393ادلام 7د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1000551يوسفي ابراهمي32221061463 7 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

23/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج885369اهالل جهر32321061464 7د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1017429الاوي كامل32421061466 7 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج888915أأشطوط ملياء32521061469 7د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج936854عالي عائشة32621061470 7 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1018774كسوبة  محمد32721061472 7د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1028753الهيشو ش اميء32821061476 7 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1018537خملوف أأممية32921061477 8 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج916582الريفي كوثر33021061478 8د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1038524اوالد سعيد  محمد الامني33121061480 8 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931918امحلاري عبد السالم33221061483 8د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج994849شهبون فاطمة33321061493 8 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج976292الرباكين مسية33421061503 8د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1046995الربون اخالص33521061504 8 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

ميان33621061508 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج989672حدوش ا  8د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج904877رصور هاجر33721061509 8 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1001542املاليك  يرسى33821061514 9 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج975264اخلليع ءاية33921061515 9د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج910960بنعمر  وئام34021061518 9 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج896285الشوين عواطف34121061519 9د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

24/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1041498البوعناين احسان34221061520 9 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج999770الربييب يرسى34321061529 9د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج928821مكوح مرمي34421061534 9 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج973315ابردعي صفاء34521061543 9د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج900700اخلياط كوثر34621061544 9 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج886418املميوين فاطمة الزهراء34721061549 10 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج882419حامنو سلمي34821061554 10د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج952740لشهاب لبىن34921061565 10 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1015765الهبطي هناء35021061570 10د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج903193أأجبار مرمي35121061577 10 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1052117العمراين  هنيةل35221061585 10د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1042001احريش جنوى35321061596 10 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1007962أأقياب س ناء35421061607 10د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج978123تشاح حنان35521061608 10 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956102املساري ش اميء35621061611 11 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1029588الهواج بالل35721061621 11د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1009798املرابط فوزي35821061622 11 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج906232خرشيش فهمية35921061625 11د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

نايت هدى36021061627 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج971566دم 11 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

25/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج967188ادلاودي مرمي36121061628 11د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1023568خرابش محمد36221061630 11 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج964352الشاوي هناد36321061631 11د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج978002احلداد أأمنية36421061632 11 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج880428الريفي رانية36521061633 12 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج986323البقايل اية36621061635 12د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

ميان36721061636 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج933702شدغان  ا  12 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1008621بورجا رانيا36821061639 12د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج991820غزول خلود36921061640 12 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

ميان37021061642 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج974107ادليك ا  12د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1014940امحميود سعيدة37121061643 12 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج990010الرحامين الش اميء37221061644 12د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج901779الرفاعي ليىل37321061645 12 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج955016امحلويت  نوال37421061649 13 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1062038بومعزى انتصار37521061650 13د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

حسان37621061658 قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1007304التسودايل ا  13 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892611قايض عامد37721061659 13د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج945785العنتيت معاد37821061668 13 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج924602الشوين محمد سعيد37921061675 13د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج918511شدغان  فاطمة38021061678 13 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج952661القييس سلمى38121061679 13د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج889512أأمغار امان38221061680 13 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج912415حبوت هدى38321061681 14 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1014542عزوزي محمد38421061686 14د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج933383اولعالم ليىل38521061688 14 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1005936العزوزي امحد38621061693 14د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج875673فرگال  فاطمة38721061697 14 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج931580الرابج مرمية38821061699 14د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج987210اشطاوي ش اميء38921061701 14 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج889692اكرميص هنيةل39021061702 14د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1047380ادلراز مسرية39121061703 14 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج956869عزوز أأمان39221061704 15 صباحا10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج937233اكدع ايسني39321061705 15د 30 و10/12/20228شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج972154العمراين حنان39421061706 15 صباحا10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1034756الزينيب ايسني39521061708 15د 30 و10/12/20229شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج892769ازاندي أأرشف39621061709 15 صباحا10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1024787أأعرمي أأيوب39721061710 15د 30 و10/12/202210شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج1025123الوعزيزي محمد39821061713 15 صباحا10/12/202211شفشاون: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج972232العبادي هشام39921061715 15د 30 و10/12/202211شفشاون: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية موالي رش يد بشفشاونمزدوج944479سلامين افيالل40021061716 15 زوالا10/12/202212شفشاون: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج912964الغالل لبىن40121061718 4د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930799الصادق سعاد40221061721 4 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج892616أأجبيو عيل40321061722 5 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج953466القمري  ملياء40421061723 5د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج885747مرون جواد40521061724 5 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1053238شقرون اهنال40621061725 5د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج944778 مرمي  هججه40721061729 5 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج966633الهروال أأنس40821061730 5د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج976381عكر جنوى40921061735 5 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986188الورماين فيصل41021061738 5د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج885913بيذان نبيل41121061740 5 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1006072املميوين لطيفة41221061743 6 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج890072أأحسان فطمية41321061744 6د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج977272احلواش  فاطمة الزهرة41421061745 6 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج926107بن جعيبة أأممية41521061748 6د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج879463املييوي  زينب41621061749 6 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج980340النجاري وفاء41721061753 6د 30 و09/12/202210العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج950942اعاللن ليىل41821061756 6 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج962000فزاكة توفيق41921061760 6د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج952145الهاليل  سكينة42021061767 6 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

ميان42121061781 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1029459بوزيد ا  7 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج999347الكنبور مرمي42221061782 7د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج877190الشفاين خليل42321061783 7 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1020286اليطيوي حفيظة42421061795 7د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج974165غيالن محزة42521061797 7 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج974575الزجلايم رىض42621061798 7د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1056192اس تيتو سلوى42721061805 7 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1034957الكوييس سهيةل42821061807 7د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج957079الغازي  زكرايء42921061810 7 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج888177الواد هنىى43021061813 8 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج877774كروج  مرمي43121061835 8د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986340احلائك هاجر43221061836 8 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج940373الطويل برشى43321061837 8د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930208املروين مسري43421061840 8 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج960285بطار مرمي43521061857 8د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج988704السعيدي  صفاء43621061858 8 صباحا09/12/202211العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1004180البقايل الادرييس   ش اميء43721061861 8د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج951149حمكي أأيوب43821061862 8 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1002160اخلشاف اممية43921061863 9 صباحا09/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج960612الغالل ابراهمي44021061867 9د 30 و09/12/20228العرائش: ا 

اط فوزية44121061869 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1033583اورف 9 صباحا09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج875902س نييت أأحالم44221061870 9د 30 و09/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج939220الرحامين خوةل44321061871 9 صباحا09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج898367بنعبورة امسهان44421061878 9د 30 و09/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج942513اعيب كرمية44521061882 9 صباحا09/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج922722املرابط اممية44621061884 9د 30 و09/12/202211العرائش: ا 

د44721061894 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930802اعبد النور ودا 9 زوالا09/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج869244راين سكينة44821061895 1 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986748بوراس هنةل44921061896 1د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج906666الرحامين الهام45021061899 1 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج962294الزواين سلمى45121061900 1د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

نايت يوسف45221061908 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج893887ادلم 1 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج957486بوخزار هنيةل45321061915 1د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج904868املميوين مينة45421061921 1 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج944585الرحييل  حس ناء45521061925 1د 30 و10/12/202211العرائش: ا 
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قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1059137الطاوس البقايل  هناد45621061926 1 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

ش ابراهمي45721061927 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج992249ادوي 2 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج928141معزاوي س ناء45821061928 2د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج939607بوزيد فاطمة الزهراء45921061929 2 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج991519املغييل  شفاء46021061930 2د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1011063القديري فاطمة46121061932 2 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج868623التسودايل خوةل46221061934 2د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج909680اجلابري هدى46321061935 2 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج969712جحيل غزالن46421061936 2د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج905161افيالل  يرسى46521061938 2 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج952850معراوي ذكرى46621061939 3 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج962698بنشقرون فرح46721061940 3د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج950973لزعر أأممية46821061947 3 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986670مروان  صفية46921061949 3د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1012803هندا عزيزة47021061950 3 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج920489اقاللويس سكينة47121061959 3د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022485الفحول ايسني47221061963 3 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج914626العلمي ايسني47321061967 3د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج926745اجلباري  ليىل47421061983 3 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

31/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج878511الطاهري فاطمة47521061991 4 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900115مزين وس يةل47621061993 4د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج940029موحوعامر ندى47721061998 4 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج895114البقايل فاطمة47821062014 4د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج874476محوش  أأسامء47921062025 4 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج915595صبوح  محمد48021062026 4د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج963485اجا ش اميء48121062027 4 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930953سلمي فاطمة الزهراء48221062029 4د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج905230اصبان  نعمية48321062030 4 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج953883مطعيش ايسني48421062031 5 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج986681سلاميين فاطمة الزهرة48521062036 5د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج904703الشكري بمنسعود  أأحالم48621062040 5 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1020300املساري سعيدة48721062044 5د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج919349اقبيبو اسامء48821062052 5 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج920279الرمحوين  ابتسام48921062053 5د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج948459خرابش فاطمة الزهراء49021062056 5 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج893972هندا محمد49121062057 5د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930371مسعودي أأمحد49221062065 5 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900501جالل خليل49321062068 6 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

32/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج924495النازية  كزنة49421062072 6د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج990747املني دينة49521062079 6 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

لياس49621062098 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1013020العطاليت ا  6د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

ميان49721062109 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1059283العودايت ا  6 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج896801حبباح  وصال49821062110 6د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج919177زكرايء قاسو49921062111 6 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج867188السلامين بوحديد كوثر50021062116 6د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج975928السدراوي فرح50121062150 6 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج917014العابد سكينة50221062167 7 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج911427امحلميدي مجيةل50321062173 7د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج901225اخواي عبدهللا50421062174 7 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج975107جامع فرح50521062175 7د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج867814املامون هنيدة50621062178 7 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1006849البقايل جنوى50721062186 7د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج920028البقايل القامسي سلمى50821062191 7 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج954541البقايل احلرايقي نوال50921062193 7د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج957787املنصوري الهامشي51021062194 7 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج995873بنيعقوب  سكينة51121062203 8 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج990014بلعيل وصال51221062206 8د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

33/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج945715العايف حنان51321062207 8 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج918241ابن اخملتار يرسى51421062208 8د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1047559حامد زينب51521062209 8 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1014621بنحمو حسام51621062212 8د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022181شاوك يرسى51721062213 8 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930168الشنتوف سهيل51821062215 8د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1060369اجلعباق  رانية51921062218 8 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج872325حرالاكس ش اميء52021062219 9 صباحا10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1021410علمي رمحوين خوةل52121062220 9د 30 و10/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج924977بغالل أأسامة52221062231 9 صباحا10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1032667اشقارة منصف52321062234 9د 30 و10/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج893210املضحك هنةل52421062241 9 صباحا10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022373الركدي شفيقة52521062244 9د 30 و10/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1029845حسون بالل52621062247 9 صباحا10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج899440الزهار عائشة52721062259 9د 30 و10/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج917438القامسي مرمي52821062262 9 زوالا10/12/202212العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج963642شكريي معر52921062267 1 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1002463املرابط  سهيةل53021062282 1د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج963611العيدوين محيد53121062283 1 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

34/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج932561ادلراز محمد53221062287 1د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1016618العافية هناد53321062288 1 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1052400أأحيحاي  محزة53421062289 1د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

زيب  أأسامة53521062290 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج884201أأم 1 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج996507القلعي اسامعيل53621062292 1د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج983474بوحساين عبدالصادق53721062296 2 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج901935البحديدي نعمية53821062300 2د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج918553سوساين  عبدالرحمي53921062302 2 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

براهمي54021062305 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج921463أأهالل ا  2د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج916390الفرشوين محمد54121062306 2 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج945963مرماش محمد54221062314 2د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج872540البحديدي  وجدان54321062317 2 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج941564الباكري أأممية54421062318 2د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج952272الزغالوي سكينة54521062322 3 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج874758احسيسن وصال54621062323 3د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج968435عينوز مرمي54721062324 3 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج978824املصبايح فاطمة الزهراء54821062328 3د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج959780بنسامل هناد54921062329 3 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1048134العلوي امينة55021062331 3د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

35/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج978953الراكين أأممية55121062332 3 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1032978الس باعي محمد55221062333 3د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1009614زلوط حرية55321062335 4 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج991562اليوسفي هاجر55421062336 4د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1007252اغبالو سفيان55521062337 4 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج959345وافقي فدوى55621062338 4د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج965601انيج عتيقة55721062339 4 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1006746الرسغيين فاطمة55821062340 4د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج939736اخلويل ش اميء55921062352 4 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930784صبايب  فاطمة الزهراء56021062353 4د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج897077الربديعي سكينة56121062354 5 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج934644الصاميت  هدى56221062357 5د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج955624العمراين حنان56321062363 5 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج953890أأفيالل  مرمي56421062364 5د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج945042محلر مرمي56521062369 5 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1044957الس باعي منانة56621062372 5د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج883996هواري فاطمة الزهراء56721062375 5 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج978747بن قامس برشى56821062376 5د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج974343أأمشرية اية56921062382 6 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

36/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

لياس57021062383 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1000790بلحاج ا  6د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج891862بلكبري يرسى57121062384 6 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج890440احلداد جنمي57221062385 6د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج888430عزيزمو وصال57321062389 6 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج890386بوعسل كوثر57421062392 6د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج995022أأمغري وس مية57521062394 6 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج937468محو يوسف57621062396 6د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج890433اجليدي ملياء57721062412 7 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج967081الغريب  أأممية57821062420 7د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج950360شقور برشى57921062432 7 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1030850احلايج ش اميء58021062437 7د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج963612الربمهي عزيزة58121062438 7 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج908668عياد احلس ين58221062446 7د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج956253افوزار فاطمة الزهراء58321062451 7 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900176اخلدلوين خدجية58421062454 7د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج927356مدين أأيوب58521062455 8 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج971820العبودي سهيةل58621062456 8د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج971764النادي هنيةل58721062458 8 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1003833قرصي نوال58821062462 8د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

37/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج930565ترشفت ملياء58921062463 8 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج997397احلجويج ايوب59021062465 8د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج929210عبو محمد59121062466 8 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج900162حنيين حنان59221062467 8د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

ع59321062476 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1061523بزنكدو ودي 9 صباحا11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج951832املزلكدي املريبطو اممية59421062479 9د 30 و11/12/20228العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج905153امعيشو محمد59521062489 9 صباحا11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1022019الرندي ملياء59621062490 9د 30 و11/12/20229العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج996254وطايس عبدهللا59721062513 9 صباحا11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج1021863املوغا س ناء59821062515 9د 30 و11/12/202210العرائش: ا 

قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج894401اجاان هند59921062554 9 صباحا11/12/202211العرائش: ا 

يناس60021062592 قلميمدرسة عبد الصمد الكنفاوي ابلعرائشمزدوج901710محدون ا  9د 30 و11/12/202211العرائش: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1015055جياح اممية60121062604 1 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج882972احلجةل صفاء60221062610 1د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1007698الواريث  عادل60321062621 1 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1004498الغزال هاجر60421062622 1د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1014222الطرحي فطمية60521062623 1 صباحا08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج890977اجلاليل نرسين60621062624 1د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج927478شفيق فاطمة الزهراء60721062627 1 صباحا08/12/202211وزان: ا 

38/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج915615ادلواس صفاء60821062629 1د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج926562البقايل االقامسي عفيفة60921062643 2 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج914740امحلاين امسهان61021062645 2د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج954339اقرادة كوثر61121062646 2 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج898969خييي سعد61221062649 2د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج931601خرشيش عادل61321062661 2 صباحا08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1006730أأهوري حلمية61421062665 2د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1050731شهيد رابب61521062666 2 صباحا08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج936276بنعبدالرزاق جهر61621062674 2د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج887483بوحشيشة  فاطمة الزهراء61721062678 3 صباحا08/12/20228وزان: ا 

ميان61821062679 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج989843عزوزي ا  3د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج905921اخلليع يرسى61921062680 3 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج989501وردي جناة62021062683 3د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج933425أأعراب كرمية62121062684 3 صباحا08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج928875الغزواين سهام62221062685 3د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1035491العبودي دينة62321062688 3 صباحا08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج915650املقدم فاطمة الزهرة62421062689 3د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج982680ابراكن وس مية62521062690 4 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج942751احايك مىن62621062693 4د 30 و08/12/20228وزان: ا 

39/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج991823احاممو خوةل62721062695 4 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1007367البقايل القامسي دينة62821062696 4د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج942083السطي هدى62921062697 4 صباحا08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج986753ترشيفت  عزيزة63021062698 4د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1022549الزموري فردوس63121062717 4 صباحا08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1046490العيادي فاطمة63221062718 4د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج884372احلبويس صفاء63321062719 5 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج946088شنشان وفاء63421062733 5د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج878209خربوش نرسين63521062736 5 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1031936ابرامهي عدانن63621062775 5د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1052672البقايل محمد63721062784 5 صباحا08/12/202210وزان: ا 

ميان63821062785 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج938600بورش يد ا  5د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1001539وصيل مرمي63921062794 5 صباحا08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1027072الفحيص اسامعيل64021062811 5د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج975712البقايل الفحل مرمي64121062823 6 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج867450اشكور جواد64221062828 6د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج970681الاوي وسام64321062838 6 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1008254اتالكن  هدى64421062868 6د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج971434املودن امين64521062870 6 صباحا08/12/202210وزان: ا 
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كرام64621062875 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج894179الرايض ا  6د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج967427الشافعي  صفاء64721062894 6 صباحا08/12/202211وزان: ا 

براهمي64821062902 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1028510الاميين ا  6د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1007696محودان فطمية64921062907 7 صباحا08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج939001البخاري أأممية65021062910 7د 30 و08/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج891576سوسايل يونس65121062940 7 صباحا08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج896109الش يخي ليىل65221062961 7د 30 و08/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج927964الشكري وجدان65321062966 7 صباحا08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج905746اغزيل فاطمة الزهرة65421062967 7د 30 و08/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1051488تالوطو سفيان65521062968 7 صباحا08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج952249الغلزبوري هنيةل65621062969 7د 30 و08/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج995966املعيديل محزة65721062970 1 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج962371بن ادلاودي زينب65821062971 1د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1006518املرابط مرمي65921062972 1 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1004305املرابط مفيدة66021062973 1د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج990837شلوط سكينة66121062974 1 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج898671بنسامعيل هناد66221062976 1د 30 و09/12/202210وزان: ا 

ة66321062978 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج877575عالوي اندي 1 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج951534ظفرهللا  أأممية66421063008 1د 30 و09/12/202211وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1052087بنحجي أأممية66521063012 2 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج944604بوزاين ندى66621063013 2د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج960874حججاح منية66721063022 2 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج913963بنيامون هجاد66821063044 2د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج976082ركوش رجاء66921063055 2 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج958704اش ندير هدية67021063056 2د 30 و09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1056517املصاتيين مرمي67121063057 2 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج870572عزوز نوال67221063062 2د 30 و09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج925112عامري حنان67321063075 3 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج964135بوان هاجر67421063083 3د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج871568اكدورن سعيدة67521063097 3 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج950378العطاليت  هارون67621063115 3د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج938918حبال صفاء67721063119 3 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج895203العمراين برشى67821063124 3د 30 و09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1006748الكناوي هاجر67921063139 3 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج895200برهون س ناء68021063168 3د 30 و09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1010108امحلييش محمد68121063179 4 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج966384ادلاودي أأسامء68221063187 4د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج950696القويطي صارة68321063189 4 صباحا09/12/20229وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1019848احيتاف أأمينة68421063195 4د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج926547اكدي عامد68521063197 4 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج901374العزوزي سارة68621063198 4د 30 و09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج993440الشاعر يرسى68721063199 4 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج915403حدويش رش يدة68821063210 4د 30 و09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1027508القامسي انتصار68921063225 5 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج944601الزبونة  حكمية69021063228 5د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج974325الس باعي عبد النارص69121063231 5 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج924846الوهايب حس ىن69221063249 5د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1027964بلعريب أأسامء69321063255 5 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج878888امحلاري خدجية69421063258 5د 30 و09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج942188اذورو ش اميء69521063292 5 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1030279الزعراوي فاطمة الزهراء69621063309 5د 30 و09/12/202211وزان: ا 

دوس هاجر69721063310 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج879820دي 6 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج894151املرابط سكينة69821063316 6د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج959593المكني نس مي69921063321 6 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج970263اعشري وئام70021063328 6د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج944433تويل ش اميء70121063333 6 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج890946يدر  مجيةل70221063334 6د 30 و09/12/202210وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج918801ملوك بسمة70321063335 6 صباحا09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج922181رشود زهري70421063341 6د 30 و09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1000614الزوين عائشة70521063342 7 صباحا09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج896069ش يخي غزالن70621063344 7د 30 و09/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1023431أأقشوحي  محزة70721063353 7 صباحا09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1027110وردي مصطفى70821063361 7د 30 و09/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج876344زيطان  فاطمة70921063385 7 صباحا09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج999435بنزييد كوثر71021063386 7د 30 و09/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج976916البوزاري سلوى71121063396 7 صباحا09/12/202211وزان: ا 

دار ش اميء71221063401 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج994995أأزب 7د 30 و09/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج899729الفحيص أأمينة71321063402 1 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج956856دحو اميان71421063403 1د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج913745مرزوق  عبد املنعم71521063409 1 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1046120املرابط أأممية71621063420 1د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1020033الزكري ش اميء71721063454 1 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج989656الغوش ش اميء71821063455 1د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1048648الشاميخ فرح71921063461 1 صباحا10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج938810لعوينة حسر72021063466 1د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1021130العليوي اميان72121063483 2 صباحا10/12/20228وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج909545عبد املومن زكية72221063489 2د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج936523اوعىش فردوس72321063490 2 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج971798أأعراب عادل72421063491 2د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج869273الزعميي هاجر72521063492 2 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1023151املقدمي بورشى72621063496 2د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج939988الريفي فاطمة72721063500 2 صباحا10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1058031بوشان مرمي72821063507 2د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج886592املودن حمكة72921063509 3 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج904102زفزويف محمد73021063513 3د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج919328الغرام فاطمة الزهراء73121063527 3 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج914788مسبارك خدجية73221063533 3د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج931149العمراين معاد73321063534 3 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج949897أأوطيل مرمي73421063542 3د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج873515ودل عيل  محمد كرمي73521063548 3 صباحا10/12/202211وزان: ا 

ريب أأنس73621063552 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج961330أأوع 3د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج988727الرغيث حنان73721063555 4 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج937404مرسة محمد73821063556 4د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج916991املسعودي اممية73921063560 4 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج933459خلييص سهيةل74021063564 4د 30 و10/12/20229وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج935924الس باعي ش اميء74121063565 4 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج966171ازلو بالل74221063570 4د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1013556امحليدي مرمي121070006 4 صباحا10/12/202211وزان: ا 

حسان221070007 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1017222ملودن ا  4د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج925976دهيب نوال321070020 5 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج962686بقايل جنالء421070026 5د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج992534العطار رابب521070031 5 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج946184الرفاعي أأيوب621070033 5د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1023887الطلحاوي ايسني721070040 5 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج967232مغاسيل فاطمة821070044 5د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج901996الصفصايف فاطمة921070060 5 صباحا10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج980276ازعزياع رضيفة1021070065 5د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج975862الغشام خدجية1121070073 6 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج940550لوطفي حكمية1221070076 6د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج960314العرسي فردوس1321070077 6 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج977581بيي محزة1421070112 6د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج933157اجملاهد اميان1521070133 6 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج913058بوقطيبة اسامعيل1621070140 6د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج915240رشدي مرمي1721070165 6 صباحا10/12/202211وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج918516غازي كوثر1821070166 6د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج900367البدراوي جهر1921070167 7 صباحا10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج963788املرابط محمد2021070173 7د 30 و10/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج984429شتيوي محزة2121070176 7 صباحا10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج898263احللميي أأممية2221070183 7د 30 و10/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج963209بقايل صباح2321070185 7 صباحا10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج890235احلجويج جهيان2421070189 7د 30 و10/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج883766بنسالم يونس2521070190 7 صباحا10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1015007حمن صاحل2621070191 7د 30 و10/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج947251اخللويف احلسني2721070199 1 صباحا11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج965820الركتويت  هنيةل2821070221 1د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1049786التباري بثينة2921070223 1 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج899071الرسيفي يوسف3021070227 1د 30 و11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج979016اسلميي مجعة3121070254 1 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1055728السقال كوثر3221070259 1د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج912532بعزيوي ندى3321070262 1 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج997991بودور بسمة3421070269 1د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج903018ادلبوزي مرمي3521070271 2 صباحا11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج953531برايق أأيوب3621070282 2د 30 و11/12/20228وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج930924الورلكي سلمية3721070290 2 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج977654اهندا اميان3821070300 2د 30 و11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1013221الرواعي  يوسف3921070303 2 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج935882اظهيور ايسني4021070306 2د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج953052الفحييص ايرس4121070310 2 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج960127بلىك عامثن4221070313 2د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1016548املغليب شهيدة4321070318 3 صباحا11/12/20228وزان: ا 

ميان4421070333 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج944246أأكعبون ا  3د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج917765عالوي هنيةل4521070343 3 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج965785أأوكزنة  أأسامء4621070346 3د 30 و11/12/20229وزان: ا 

ن محمد4721070347 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1027262ازوي 3 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج921808نباه بثينة4821070348 3د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج891527اجلوهاري امسهان4921070350 3 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج992125السعيدي عصام5021070351 3د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1057316حمن  حس ناء5121070352 4 صباحا11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج967041اجلهاد  فاطمة الزهراء5221070355 4د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج978407مميون الهام5321070359 4 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج886090الرمييل جنوى5421070360 4د 30 و11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج995570الصاحل ندى5521070362 4 صباحا11/12/202210وزان: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج917971عالوي ندى5621070363 4د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج900187نظام صربين5721070369 4 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج963786الادرييس عبد الغفور5821070388 4د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج929110العلوين فاطمة الزهرة5921070393 5 صباحا11/12/20228وزان: ا 

ن6021070394 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج969882رايض عزادلي 5د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج876635جحريفي هنيةل6121070397 5 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج901525أأيت حمجوب مرمي6221070398 5د 30 و11/12/20229وزان: ا 

زيم محزة6321070399 قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج867114ازم 5 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج939416املميوين  صارة6421070400 5د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1017449رمحوين نرسين6521070401 5 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج976616عايش كوثر6621070406 5د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج982398اخليطي رابب6721070407 6 صباحا11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1016092الكتاين فاطمة الزهراء6821070424 6د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1005051الرحيوي  رىض6921070427 6 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج992626الهنري دونيا7021070432 6د 30 و11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج945306السعيد هنيةل7121070434 6 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج983147اس بع سكينة7221070435 6د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج941490بنبيه كوثر7321070440 6 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج919221حامذ هنيةل7421070455 6د 30 و11/12/202211وزان: ا 

49/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج909979افليفلو محمد عيل7521070457 7 صباحا11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج903015بنحمي يوسف7621070461 7د 30 و11/12/20228وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1008280حامذ مروان7721070485 7 صباحا11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج894578القوطيب شعيب7821070488 7د 30 و11/12/20229وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج962037الكطاري جنالء7921070498 7 صباحا11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1036958احلزمري انمج8021070500 7د 30 و11/12/202210وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج1001856مصباح  هدى8121070519 7 صباحا11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية ابن زهر بوزانمزدوج960981القامسي اميان8221070521 7د 30 و11/12/202211وزان: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1000203الطاهري ذكرى121080002 1 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج944331بلميني سفيان221080003 1د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج999526املزويج حياة321080004 1 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج916862العمري س ناء421080006 1د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1031942الفقريي نوال521080007 1 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج936845ش بوت فاطمة الزهراء621080024 1د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج932989ابراكن محمد721080030 1 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج886852الغمري رشيفة821080032 1د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1002279الهباليل حس ناء921080033 2 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930349امحلويت ش اميء1021080034 2د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج982082امحليص هنيةل1121080035 2 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1061878جناري اميان1221080037 2د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1029645الفاليل أأمين1321080039 2 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج954620بوخليفي أأرشف1421080040 2د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج897487أأوراغ اميان1521080041 2 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1040897الكرميي عبد الكرمي1621080042 2د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج903479الشعرة مسية1721080043 3 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج987834الفليين مرمي1821080047 3د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج877302ابراهميي وفاء1921080048 3 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج948633املساوي مروان2021080049 3د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج963051املنصوري سهيةل2121080050 3 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج870085العامثين فاطمة الزهراء2221080051 3د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج892386ابرقاش هشام2321080052 3 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1057832الكنوين محمد2421080053 3د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1005762الشهبوين حنان2521080059 4 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج975154جيدان اقبال2621080061 4د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1065244الأمحدي  محمد2721080062 4 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج882142بزناين دنيا2821080063 4د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922926جواد أأحالم2921080064 4 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج943960العزوزي سلوى3021080065 4د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج981622اوالد رشيف هنيةل3121080066 4 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج982405الابراهميي فتيحة3221080067 4د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

ان أأيوب3321080068 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1014098أأزرق 5 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

لياس3421080071 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج948128املرابط  ا  5د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1047961الوردي  فاطمة3521080072 5 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1027572بوجتطيط عبدالواحد3621080073 5د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج946380العيدي محمد3721080074 5 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج867296مرزويق بدرية3821080075 5د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج932920العيسايت ش اميء3921080076 5 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج887213احلدويش مرمي4021080077 5د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج979522جواد أأممية4121080083 6 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1048399اليعقويب هناء4221080084 6د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1065181ادلراز معر4321080087 6 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج919068الغريب سعاد4421080091 6د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1056469براكن محمد4521080094 6 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج962957قوبع حنان4621080100 6د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1033988الروبيو نبيل4721080102 6 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج875810السعيدي فاطمة4821080103 6د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930776أأمغار  جنالء4921080105 7 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1001023مكى مرمي5021080106 7د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج963683البحري محمود5121080107 7 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج940371املساوي فرح5221080108 7د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1015155عواد محمد5321080110 7 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

ة5421080111 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1008078الش باري ورد 7د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج983179التغدويين عبداللطيف5521080112 7 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج965925الصاحلي أأممية5621080114 7د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج888215املرابط نرسين5721080115 8 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج867268ابدي لبىن5821080116 8د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1026475الفزازي ش اميء5921080117 8 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1038526البوساميك كاملية6021080118 8د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج895612الرشيق  س ناء6121080119 8 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج964180بنعيل أأممية6221080121 8د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج891724ادلحامين نرسين6321080134 8 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1023218لطيفة لكبري6421080135 8د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج880463الفزازي عبد الصمد6521080136 9 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج998745اجلعواين غزالن6621080137 9د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

دي عصام6721080142 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1027432أأابج 9 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج947771أأشامل عصام6821080149 9د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج886893أأحدار  أأيوب6921080157 9 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

براهمي7021080161 ري ا  قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج991063ادلوي 9د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

د اميان7121080169 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج962961اومحم 9 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج940127أأثري يونس7221080170 9د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج949472النحاس رجاء7321080171 10 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج869861املرزكيوي نبيل7421080174 10د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج933731محيش محمد7521080175 10 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج964317دلوح ش اميء7621080176 10د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج924123شهيب ابتسام7721080178 10 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج896065الفريس نوال7821080179 10د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1050343الفزازي  س ناء7921080184 10 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1012667أأقزاب مرمي8021080196 10د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج990537اليوسفي مسية8121080207 11 صباحا08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج898436الصاديق صفاء8221080212 11د 30 و08/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1045781احلدويش عبد احلق8321080213 11 صباحا08/12/20229احلس مية: ا 

ميان8421080216 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1057844الرايس ا  11د 30 و08/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1037654اخلنايش محمد8521080217 11 صباحا08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج911392احمندي عامد8621080220 11د 30 و08/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1012660روبيو جهر8721080221 11 صباحا08/12/202211احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج971482الساملي  هناء8821080225 11د 30 و08/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج906137اشويخ  أأممية8921080226 1 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1014407الشفاين مراد9021080229 1د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

دو  ابتسام9121080233 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج993769دي 1 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج901835العكويس ش اميء9221080239 1د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج941628البومحدي  أأممية9321080240 1 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج988430ادلودي رابب9421080243 1د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج906083بنعالل  منية9521080244 1 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج919647أأجناو أأممية9621080246 1د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج983847تعبان أأميان9721080248 2 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج965933الفقري دينة9821080249 2د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج915152دلوح برشى9921080251 2 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج985971اضبيب وفاء10021080254 2د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

يس مرمي10121080256 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج973428اال دري 2 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج989652الفزازي حس ناء10221080258 2د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج984591الزايين اسامء10321080260 2 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج927025الوريري ايوب10421080261 2د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج902259بودشار احسان10521080263 3 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج997641الطائع سارة10621080267 3د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

55/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1025221بلحاج ش اميء10721080268 3 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج924285بلقايد وليد10821080269 3د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1027529امخللييش سفيان10921080271 3 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج882741حدوش  أأممية11021080272 3د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

ري رانية11121080273 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1019914ادله 3 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج942952اليوسفي فاطمة11221080274 3د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج904556العساوي  محمد11321080277 4 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج990422أأحيدار  حس ناء11421080278 4د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1004972بلحايج سلوى11521080279 4 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1048954اكري عبد هللا11621080282 4د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج933703عزوزي أأيوب11721080283 4 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج995920احلدويش ليىل11821080284 4د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

س11921080286 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج898390الاسامعيل ادري 4 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1005848همتور شهيدة12021080288 4د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج917581جلون محزة12121080290 4 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج944070امحلويت وئام12221080291 5 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج899818ملعزي اميان12321080297 5د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج916130بنعيل فاطمة الزهرة12421080298 5 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

ميان12521080299 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج934579أأعبوث ا  5د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

56/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930124أأشهبار غزالن12621080301 5 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج894967املسوميت  مرمي12721080303 5د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج951280العمراين نوال12821080304 5 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج879094أأمعاروي فاطمة12921080305 5د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1006982عاليل  ش اميء13021080306 5 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج898477الزوبريي برشى13121080307 6 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1048412بن القايض طارق13221080309 6د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1017039ارقايد  عبدالرحمي13321080311 6 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج965184الادرييس اممية13421080312 6د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج945301املرابط  اميان13521080313 6 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج923420الش يخي فاطمة الزهراء13621080314 6د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1020533املومين يرسى13721080317 6 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج992263ارابيح كرمية13821080318 6د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج952813اليوسفي زكرايء13921080319 6 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج951394اوالد عيىس فاطمة14021080323 7 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

ان  عبد املنعم14121080324 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج911377ازرق 7د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1034749العلوي الياس14221080327 7 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج908674احيدار سلمية14321080328 7د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج889925فافوريت ندى14421080329 7 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

57/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج897711امنخفاد ثراي14521080330 7د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1036796بلعياش عزيز14621080331 7 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1020805الربكة  احلسني14721080333 7د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1038221املسعودي أأمحد14821080334 7 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج921732بوكتان وئام14921080335 8 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج940332حاموي  فاطمة الزهراء15021080338 8د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج905276هيوف حس ناء15121080339 8 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

لهام15221080341 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1057542املسايت ا  8د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1043175احروش رش يد15321080342 8 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج975166بمنسعود وس مية15421080344 8د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج994404بمنسعود منال15521080345 8 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1066130الفقريي هاةل15621080346 8د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1035482املنصوري جنمي15721080347 8 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج898925اقروط محمد15821080348 9 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج994134احلناكري فاطمة15921080349 9د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج896599السعيدي خدجية16021080351 9 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج960051اجراي اممية16121080352 9د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1000454احلديوي اسامء16221080354 9 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج943090الطاهري أأمحد16321080355 9د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

58/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922300ابرشي محمد16421080356 9 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج911710القاحس عبد الرزاق16521080357 9د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج972223اسويق امل16621080359 9 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج933406اليغموري أأمال16721080360 10 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

د16821080361 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج919388محداين ودا 10د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج941643وطاح  اميان16921080362 10 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج936259رزيق يرسى17021080363 10د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1032956ابوشدق لطفي17121080365 10 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1037424ادلراز امين17221080367 10د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج907536برغوت مراد17321080368 10 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج933776عزي هشام17421080369 10د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج984099امخللييش ليىل17521080370 10 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج911247الصخرة محمد17621080371 11 صباحا09/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1020520محودة لبىن17721080372 11د 30 و09/12/20228احلس مية: ا 

ني17821080373 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1014669أأوطاح محمد أأم 11 صباحا09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1019810الصايف  سكينة17921080375 11د 30 و09/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج914297املنكوري فاطمة الزهراء18021080376 11 صباحا09/12/202210احلس مية: ا 

ة18121080377 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930780الونسعيدي ورد 11د 30 و09/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج894407بودو عادل18221080378 11 صباحا09/12/202211احلس مية: ا 

59/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج981027أأكوح محزة18321080379 11د 30 و09/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج920785اخمللويف وئام18421080381 11 زوالا09/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1053200الغدواين أأيوب18521080382 1 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1064164العيسايت أأرشف18621080384 1د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930413الطويل  ندى18721080385 1 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1027011الزايين محمد أأمين18821080386 1د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج917240فالين كوثر18921080387 1 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج918771الأشقر  فاطمة19021080388 1د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1021560عاقيل ش اميء19121080391 1 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1000496البجدايين ندى19221080394 1د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

ريو حسام19321080395 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1038578ازه 1 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

ري عبد الرحمي19421080396 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1053199ادلواي 2 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج921587املكنايس محمد19521080398 2د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج911137الكطاط ايوب19621080399 2 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

يس أأسامء19721080400 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج907452امزاين اال دري 2د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج898692اليحياوي  انس19821080401 2 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج980484زهري فردوس19921080403 2د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج994914امحيدوث محمد20021080404 2 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1046850تغدوين  محزة20121080405 2د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج999034أأشهبار عزيزة20221080408 2 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج880921دلوح  نوال20321080410 3 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج979244طايه مرمي20421080413 3د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج933735ابحيدة  ش اميء20521080414 3 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج994847ايت بوهدان ماجدة20621080415 3د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج939077متاوي محمد20721080416 3 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922107اليحياوي ايسني20821080417 3د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

ميان20921080418 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1045008امخلايل ا  3 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج993589لبيب نرسين21021080420 3د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج962703عواج مرمي21121080421 3 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج929663الش باين فاطمة21221080422 4 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج917092ودلشعيب  وليد21321080423 4د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج985950البوزيدي سهام21421080424 4 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج931661زنفود خادل21521080427 4د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج983139هيوف  مرمي21621080429 4 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1053286كريش تو محمد21721080430 4د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1013852الطرهويش عبد السميع21821080431 4 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

يس  محمد21921080436 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1028413اال دري 4د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

براهمي22021080437 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1051080طوطوح ا  4 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج890856برنني فردوس22121080438 5 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج971473امحلدي ندى22221080439 5د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج964773هججه  سلمى22321080441 5 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج981554املساوي ليىل22421080443 5د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج989613بنحدو حس ناء22521080445 5 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

ني22621080448 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1047497الصاحلي محمد أأم 5د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج979336الشفار مسية22721080449 5 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج968985الغول هشام22821080450 5د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج895923بنعيل زهرة22921080452 5 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1061957ملعزي كوثر23021080453 6 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج905896بنسعيل فكري23121080454 6د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج953127العمتيوي سلوى23221080456 6 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج896135العزوزي اممية23321080457 6د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

ي معر23421080458 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج921617دراع 6 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج869228امخللييش كوثر23521080460 6د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1000874شهباري وس مية23621080462 6 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1020657الش ييل رانية23721080463 6د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج919960وليشيك ش اميء23821080468 6 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج974511بوشقور زكرايء23921080469 7 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1058557الفايس محمد24021080470 7د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

دوح حنان24121080474 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج957620دح 7 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج915861الصديقي محمد24221080475 7د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج931828اعراب احلبيب24321080476 7 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج976715بدونت اميان24421080477 7د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

24521080479INTISSARE نتصار مرسو قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج873064ا  7 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج952030شويق سلوى24621080480 7د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج952671قامسي نوال24721080482 7 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج921733أأفقري وئام24821080483 8 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج959854بنعامري  جنيب24921080485 8د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج983833احلسوين ايوب25021080487 8 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج909569الكوح ش اميء25121080490 8د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

ميان25221080491 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج901548الربديعي ا  8 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج876592الناظري اسامة25321080493 8د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1017491الطلحاوي يوسف25421080495 8 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1033976طاهر رضوان25521080499 8د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1046412أأمقران عبد احملسن25621080500 8 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج972665املرابطي كوثر25721080503 9 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج953866لزعار يوسف25821080504 9د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1019713اخلطايب نرسين25921080505 9 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج998394بوراس سكينة26021080506 9د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج912071الرحياين  كوثر26121080509 9 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1033819العزوزي زكرايء26221080510 9د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج971809أأقرقاش فرح26321080511 9 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج903580الارشايف  محمد26421080512 9د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1030495أأعيش فدوى26521080513 9 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج917924ليو س ناء26621080514 10 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

ميان26721080519 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1019867القدوري ا  10د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج980528القايض مرمي26821080520 10 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج899387النية عصام26921080522 10د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1011836الابرامهي ندى27021080525 10 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

د27121080527 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج950418النحاس ودا 10د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1047627اشن يرسى27221080530 10 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج899539اخلطايب شهيد27321080531 10د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج903118احمندي عامثن27421080534 10 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج941766املرابط أأممية27521080538 11 صباحا10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج935936املصديق سهيةل27621080542 11د 30 و10/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج984698بنحيس اسامء27721080543 11 صباحا10/12/20229احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1006873احلائك سارة27821080545 11د 30 و10/12/20229احلس مية: ا 

بتسام27921080551 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج927365أأرصحي ا  11 صباحا10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج955377العمراين أأممية28021080552 11د 30 و10/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج976325اقصري منعم28121080553 11 صباحا10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج949433اقضاض جنيحة28221080557 11د 30 و10/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج981573اليعقويب اميان28321080561 11 زوالا10/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج981160بن يدري غزالن28421080562 1 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

ة28521080565 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج966938اضبيب اندي 1د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1047673السامن زهري28621080568 1 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

دايل أأممية28721080569 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج973083احمل 1د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج868497السموح صفاء28821080571 1 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج934723الهرويش رانيا28921080572 1د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج974414العزيزي فاطمة29021080573 1 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج950022الطوكويك  هناء29121080574 1د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج882714الزغواين برشى29221080575 1 زوالا12/12/202212احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1039654أأبرو أأحالم29321080576 2 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

ة29421080577 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج871737اخلياطي اندي 2د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922524أأمقران هجاد29521080578 2 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1024080بنهتايم أ ية29621080579 2د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

65/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
  السكل الابتدايئ املزدوج2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1052230التاجري  أأممية29721080581 2 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج892592الربدجيي بثينة29821080582 2د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1011772أأكزاني  عصام29921080585 2 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

ف نوال30021080590 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1052843ادري 2د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج939839بزنيك كوثر30121080595 3 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1005721املقديم سفيان30221080600 3د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922809الطهريوي أأمال30321080601 3 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

ش اسامء30421080603 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج995163دروي 3د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج884851الشييب جنيب30521080604 3 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج936780اهرام محمد30621080606 3د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1061140املساوي فاطمة30721080607 3 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1007136بويوزان  عبد الكرمي30821080608 3د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1042059أأشن جامل30921080609 4 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج966107امحلوداين جهر31021080610 4د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج916765اللوح صليحة31121080611 4 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج902663ملس ياح يرسى31221080612 4د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1017233جحايج أأمل31321080613 4 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1021518اخلياطي محمد31421080615 4د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج882562بووضو  هاجر31521080617 4 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج888672الصبار ايسني31621080618 4د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1005806ابراهميي ماجدة31721080619 5 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج925849نطري س ناء31821080624 5د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج901838معيل أأنوار31921080627 5 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج993161اعبكرميا كوتر32021080629 5د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج935759أأمعيض سعاد32121080630 5 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج896729لكبري هناء32221080631 5د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج990122اجدايت اسامء32321080632 5 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1025305بلعيل عبدالاهل32421080633 5د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1014578فقيه محزة32521080635 6 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1048234أأشن سكينة32621080636 6د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج879683البنعسايت ارشف32721080640 6 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج998259بوبوح محمد32821080645 6د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج921132العيادي  فاطمة32921080649 6 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج950755الفردويس  جناة33021080651 6د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

دايل عبد الرحامن33121080652 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج897043احمل 6 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

ن33221080653 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج880360موالي النعناع  بدر ادلي 6د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج904327ادلرداك ميسم33321080654 7 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج985794الزراد هنيةل33421080655 7د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج944183اليفايت فاطمة الزهراء33521080658 7 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج920232اجلوهري الهام33621080659 7د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج923273الصخرة صفاء33721080660 7 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج940842بوعزة  لبىن33821080662 7د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

سامعيل  محمد33921080663 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج874894اال  7 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج928848الطاهري اسامعيل34021080665 7د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1003490بيل مرمي34121080666 8 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج979133الطالعي  صباح34221080667 8د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج984839عبو أأممية34321080668 8 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج939863دحامين املعمتد34421080669 8د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج985522املزواري سكينة34521080670 8 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج955923امخللييش محمد34621080671 8د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج901442املزراييح أأمينة34721080672 8 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

د34821080673 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج886087أأقلعي ودا 8د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج884654أأوالد زاين  أأمين34921080674 9 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج976458اضبيب زهرة35021080677 9د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج930136اكوح فاطمة35121080678 9 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج996856بلحسن س ناء35221080679 9د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج928888حمات فرح35321080680 9 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 
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قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج913636العرنويق هناء35421080681 9د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج972314الكرودي حس ناء35521080682 9 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج949341اخلياطي  عبد احلق35621080683 9د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج901412شنشان ايوب35721080684 10 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج973936الوفرايس يوسف35821080685 10د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج910262املرابط رحمية35921080688 10 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

معورن محمد رضا36021080689 قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج915683ا  10د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج950735الغلزبوري ملياء36121080691 10 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1010534العز هشام36221080692 10د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج941457الطاهري  محمد36321080693 10 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج919890اجمار محمد36421080695 10د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج922434بنحدو فاطمة36521080697 11 صباحا12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج964881عزاوي املصطفى36621080698 11د 30 و12/12/20228احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج962226عبد الوهاب مرمي36721080700 11 صباحا12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1025866الرحيوي ايسني36821080701 11د 30 و12/12/20229احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج874114احيذار سكينة36921080702 11 صباحا12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج943869املعمل وليد37021080703 11د 30 و12/12/202210احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج1057214بوكرشوح أأنس37121080704 11 صباحا12/12/202211احلس مية: ا 

قلميالثانوية التأأهيلية اخلزاىم ابحلس ميةمزدوج889335العامري  اممية37221080706 11د 30 و12/12/202211احلس مية: ا 

69/69 يعترب هذا اال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 994385السلامين ش اميء124020034 1 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 898534العزوزي وائل224020036 1د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 956517بوشنتوف انرصة324020043 1 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 905566اخللويف ش اميء424020050 1د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 986500أ عامص هنيةل524020054 1 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 944550البوكريي امال624020056 1د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 881165الشنتوف عامثن724020059 1 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 976105بنطاهر ماجدة824020063 1د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 906249املساوي رابب924020065 1 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 895956ايثونة يوسف1024020070 2 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1029356امام هاةل1124020074 2د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 921689العمراوي س ناء1224020077 2 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1007072بنعيل أ رشف1324020078 2د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 984763لاميين فاطمة الزهراء1424020079 2 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1008050أ جندوز هدى1524020080 2د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 877229موساتن حفصة1624020081 2 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 903023الباكوي سلامن1724020083 2د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 959221افنينش اممية1824020084 2 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 984653املوساوي ايوب1924020090 3 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1025621التسويل محمد2024020100 3د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

1/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 948466الهرهور رجاء2124020103 3 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1028165اغبالو أ مين2224020108 3د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 941074هيات سلمية2324020114 3 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 923915رشه مرمي2424020119 3د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1015266برطلو هدى2524020148 3 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 985570الريفي محزة2624020149 3د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 991090الس باعي غريبة2724020150 3 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1012786طيبون اية2824020154 4 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 941749البنويض حس ناء2924020163 4د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 947646أ ولد أ محد نوال3024020164 4 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 992999فتحي محمد3124020167 4د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 913076املايي جابر3224020170 4 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 899574جنيب عيىس3324020175 4د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1059769ارارو أ يوب3424020176 4 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1004039املرابط خيلف3524020178 4د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1007669الش يخي س ناء3624020180 4 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 883584ادليب هنيةل3724020181 5 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1003521الميري ذكرى3824020183 5د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

نصاف3924020192 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 901396أ ولس اإ 5 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 990653العامري يرسى4024020194 5د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

2/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1007667اوخيار سارة4124020195 5 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1053680الش ندودي مفيدة4224020197 5د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 988558املودين صفاء4324020200 5 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 997435عنيتو زيد4424020202 5د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 972097اولدعيل هيمث4524020205 5 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 930029بوعويد منال4624020208 6 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 895820بوانب محمد4724020209 6د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1023328امحلود ش اميء4824020212 6 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1060114أ ولد امس يعد رانية4924020213 6د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 936304الرايس سكينة5024020219 6 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 930150عسو عبد السالم5124020223 6د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 900033سهيل عبدالنيب5224020225 6 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

ون بسمة5324020227 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1032940أ زره 6د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 931552بن جعيبة نعمية5424020228 6 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 867533جعنني مروى5524020229 1 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 922712الهباطي بولعيش مسية5624020234 1د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 906473ادلنس يوي جنمية5724020245 1 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1013197أ حميح هدى5824020248 1د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1006169البقايل مسراء5924020255 1 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1021588ال محدي محزة6024020258 1د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

3/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 934991بوداود كرمية6124020261 1 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1027595اللواح رىض6224020262 1د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 910233احلداد خوةل6324020263 1 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 880844خمشاين مسية6424020267 1د30 و09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 893444اشقارة يرسى6524020276 2 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1000739أ طرماشن لؤي6624020288 2د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 972980ابهادي ندى6724020297 2 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1024780فغلويم ابراهمي6824020299 2د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 901875امحميذ البرشي ملياء6924020306 2 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1053340التخريفة حمسن7024020312 2د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1015981اليوسفي عبداحلي7124020317 2 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

حدلهن يسمينة7224020321 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 903842اإ 2د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 923377لكديوي سكينة7324020330 2 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 913768بن العريب عبدالإهل7424020345 2د30 و09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 945266اعروس هناء7524020347 3 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 922513املطامري فاطمة الزهرة7624020350 3د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 962634بنعيىس محمد7724020351 3 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 913320البدال يرسى7824020361 3د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 905845بوطاهر مراد7924020368 3 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 906282أ ضبيب حنان8024020373 3د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

4/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 947306القلمي اخالص8124020375 3 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 967117الرايس اميان8224020387 3د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 968093العيساوي نصري8324020388 3 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 909153الردام منية8424020390 3د30 و09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 923020كبايب أ ممية8524020392 4 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 950156قرييش أ ممية8624020396 4د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 907544عودي احسان8724020399 4 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 911536امخللييش زينب8824020402 4د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1051790أ مرنيس ش اميء8924020416 4 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 871328النادي ش اميء9024020425 4د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 959156بروحو مرمي9124020435 4 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 969447فريدي سهيةل9224020438 4د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 954616خماير كوثر9324020440 4 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 992503دوهو معاد9424020444 4د30 و09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 990561املرابط اميان9524020446 5 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 911627حنني سارة9624020448 5د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1007666أ قضاض ش اميء9724020449 5 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1005734غاري سكينة9824020450 5د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1024237خبوش دلل9924020451 5 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1067536الرشيف اميان10024020452 5د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

5/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

  أ طر ادلمع الإداري2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 996109الطاهري زكرايء10124020453 5 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 910509اولد بن احلسن الياس10224020454 5د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 928518ارخوش فاطمة10324020456 5 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 870601انعىن فاطمة الزهراء10424020460 6 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 974253امخللييش معر10524020467 6د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 867206عزوز اميان10624020471 6 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 1024870أ عراب أ نس10724020479 6د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 953069ادحميين ندى10824020485 6 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 868295ابلراشدي منري10924020487 6د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 907019اجلعواين اميان11024020490 6 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 881413محيش محمد11124020493 6د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الإداري)ملحقو الاقتصاد والإدارة 928244بن العريب محمد11224020494 6 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

6/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 964321الشاعر خدجية125020003 7 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1004015السالملي أ يوب225020006 7د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 976657نصيف كوثر325020014 7 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 905348بن عبد الوهاب خلود425020019 7د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 914436الربيك هشام525020020 7 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 903334احلجي جليةل625020023 7د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 944648بوزاين وردية725020024 7 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 964167الشاعر هاجر825020026 7د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 938877حبصاية خوةل925020027 7 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 914397اوبلوش محمد1025020031 8 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 921049العزايب عبداحمليد1125020034 8د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1043978الرشيف وئام1225020035 8 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 930847الزييت أ يوب1325020045 8د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

ب النجار سعيدة1425020049 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 960320ادلوي 8 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1024879بوشفارة امني1525020051 8د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 901789امخللييش فرح1625020055 8 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 906743التابيت عبدالباسط1725020064 8د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1042831محوت عبد هللا1825020075 8 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 871802بن املعمل معر1925020079 9 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 956431منصوري زهري2025020085 9د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 915560التسودايل ش اميء2125020087 9 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 980559البيوسفي محمد2225020090 9د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 919331مسعودي أ نس2325020091 9 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 960141تريش محمد2425020092 9د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1023610العبدلوي عبداجلبار2525020093 9 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 988736أ مغار فاطمة الزهراء2625020095 9د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 997276الس تيتو أ ممية2725020101 9 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 987620بن جدي همدية2825020104 7 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 886203دواس محدي محمد2925020107 7د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1064609أ زواغ فؤاد3025020109 7 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 979081اعطوش خادل3125020113 7د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 943191احللميي هدى3225020115 7 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1020587احلسوين محمد3325020118 7د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 965259العلوي ايناس3425020129 7 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 997280الركرايك يوسف3525020140 7د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 935057بكو عبدهللا3625020150 7 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 906500احفيظة وئام3725020167 8 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 968543الس باعي أ سامة3825020170 8د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 953271الوهايب هدى3925020177 8 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 876688البغوري أ مينة4025020181 8د 30 و09/12/20229تطوان: اإ
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قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1012484ازاكغ ش اميء4125020182 8 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 923888بوحاطي زكرايء4225020184 8د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 960689الرباري فاطمة4325020185 8 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 917126برنحو مراد4425020186 8د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1029549عقار كوثر4525020188 8 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1050772الكعايش ابراهمي4625020191 9 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 944947الفقهييي محمد4725020196 9د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 987366زايو برشى4825020198 9 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 995551اخلواجة عادل4925020205 9د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 945417مقران كوثر5025020209 9 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 939237أ سويق سعيدة5125020210 9د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 888201اجلعادي معر5225020221 9 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1031045خشان عبدالصمد5325020232 9د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1012886الكواز ايمسني5425020236 9 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1022141البقايل أ يوب5525020237 7 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 964878اجلطي وئام5625020248 7د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1060931الرشيف محزة5725020257 7 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 892799بنسعيل شهيدة5825020258 7د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 901296احملتويش زينب5925020261 7 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 901145افزاز يرسى6025020272 7د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

3/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 912192أ منصور محمد6125020275 7 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1047393بييش خوةل6225020276 7د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 987194الغوش عبد النامج6325020280 7 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1032041اجلعادي عبدهللا6425020284 8 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 882391عبد اجللييل خدجية6525020287 8د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 869966الشعريي بالل6625020304 8 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 874507أ فرون وائل6725020305 8د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 921051الوردي خادل6825020307 8 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1044052العيادي مروان6925020309 8د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1020624قروق ادلاكري معر7025020310 8 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 911744انرصي يوسف7125020312 8د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 920120اولس احلسن7225020313 8 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 975527الوريت حيىي7325020316 9 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 976125الش يكر صفاء7425020317 9د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1023017بدوايل نرسين7525020318 9 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 917124الادرييس عاكشة7625020327 9د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 912029الس يح مرمي7725020329 9 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 966597الرشيق حمسن7825020335 9د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 1035427عبد املاليك مرمي7925020341 9 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(حتضري اخملتربات املدرس ية)ملحق تربوي 908318وعزيز فدوى8025020345 9د 30 و10/12/202211تطوان: اإ
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قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 885449هسكوري محمد126020004 10 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 967752اعزوزي هناد226020007 10د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 924872بامنكل كوثر326020009 10 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 905319الفالح برشى426020019 10د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1028732شقرون هجاد526020023 10 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 966026بوسبيك نعمت626020025 10د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 969166الزانيج سكينة726020026 10 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1056866العمراين أ ية826020027 10د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 945444املسايت فاطمة926020028 10 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 953139بتغراصا عبد العظمي1026020029 11 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 956109املريين سهيةل1126020030 11د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 994043يونس ش اميء1226020035 11 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 868215القرقري ش اميء1326020036 11د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 969248العصعاص هاجر1426020037 11 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 964566املرابطييش احالم1526020042 11د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 981616كطوب سكينة1626020044 11 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 903630بوتسغونت توفيق1726020048 11د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 921914الوكييل محمد أ مني1826020049 11 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 998748ابراهمي ش اميء1926020050 12 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1032383بن عربية معر2026020057 12د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

1/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1010553احلجري فاطمة الزهراء2126020071 12 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 895318الربمايق عزادلين2226020080 12د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 879231عبد الوهاب وهيب2326020109 12 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 876198الطاهري رضوان2426020116 12د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 905010يشويت أ مينة2526020119 12 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1011579اعافر ش اميء2626020121 12د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

2726020128chaimae قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 950642ش اميء 12 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 935752اجغايةل لطفي2826020129 13 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

ميان2926020131 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 980658بنعكشة اإ 13د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 927446الكنفاوي همدي3026020134 13 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

ميان3126020136 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 981785بوزكري اإ 13د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 911793اخاطو حنان3226020140 13 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 902325الاويس محمد رضا3326020141 13د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 875803البومحيدي هند3426020144 13 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 908425بومعاين مرمي3526020145 13د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 880800قرطوشن امسهان3626020148 13 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 959987امحلياين محمد3726020150 10 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1020140القادري سكينة3826020151 10د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1057692كطين انس3926020152 10 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1029740الزيدي عائشة4026020156 10د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

2/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 972870مكوح كوثر4126020157 10 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1057292زاييت ابتسام4226020158 10د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 906490بنهتايم كوثر4326020164 10 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 914024العرسي توفيق4426020170 10د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 945622اخشيخم نوال4526020175 10 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1000218عزيم انس4626020177 11 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 944569العزوزي محمد4726020179 11د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 879997امحميو أ نس4826020181 11 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 991144الهنييب هاجر4926020194 11د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 963526مخيس حضى5026020198 11 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 954596أ خزان منال5126020200 11د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1005489الرابج موىس5226020218 11 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1028520اغاليش عبد النافع5326020219 11د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 931279العنرصي الياس5426020220 11 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 912555احلامتي حلسن5526020223 12 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 975327الروام الياس5626020230 12د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 912662اجلباري مرمي5726020236 12 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1021573معراين هاجر5826020244 12د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1020927الشنتوف أ يوب5926020245 12 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1058007الركرايك بثينة6026020248 12د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

3/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 883982السطيب عامد6126020252 12 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 893762طريقي ايمسني6226020256 12د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 913164أ مزاين رفيداء6326020259 12 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1017632البوحلياين محمد6426020263 13 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 954568اجوامع سكينة6526020271 13د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1004955احلرضي عبد الصمد6626020275 13 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1024450بنحدوش نعمية6726020286 13د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 995729الشعريي محمد توفيق6826020289 13 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 999247ارسيفي امني6926020294 13د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 944870البضيوي رش يدة7026020297 13 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 919398الرشيف أ ممية7126020302 13د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 873145امخللييش يوسف7226020303 13 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1005704املودن زكرايء7326020305 10 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 970679الغريش يرسى7426020313 10د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 919971اشيبان ايوب7526020317 10 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 946176جناري ش اميء7626020320 10د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 966479متلكواتن وداد7726020326 10 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

كرام7826020329 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 918865ادلردايب اإ 10د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 947082أ يت موىس أ منية7926020331 10 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 997391داودي محمد8026020332 10د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

4/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 876295امحلوداين يرسى8126020338 10 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 935187القريي ابراهمي8226020349 11 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1007260اخلياط أ مين8326020350 11د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1047884بنحمو أ يوب8426020357 11 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1051841عيساوي دنيا8526020358 11د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 893180الزادي محمد8626020363 11 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 938171اجلليدي ش اميء8726020366 11د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 923198املروين العرويس كرمية8826020372 11 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 912396السوري فوزية8926020378 11د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 949145الورغي ونيس9026020379 11 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 872931احلروش عبد املنعم9126020383 12 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 946543العمالوي جهر9226020389 12د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 914697تونساوي لبىن9326020394 12 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1066078حايج محمد9426020396 12د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 964316وردي س ناء9526020408 12 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 938218هش ميي جهر9626020418 12د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 889071حايج اميان9726020419 12 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 994992الوراييش امال9826020428 12د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1022432العرود منعم9926020455 12 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1045748احيب محمد10026020457 12د 30 و10/12/202212تطوان: اإ

5/6 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الرتبوي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1037572الفقهييي هاجر10126020477 13 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 899720خنبويب محمد امني10226020478 13د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 1066316حدادي خليل10326020481 13 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 930652اخلروف فرح10426020489 13د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 904085احملساين مصطفى10526020497 13 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 946808جناري اكرام10626020506 13د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 905883بوكزنير أ رشف10726020526 13 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 980208بنحدو محمد رضا10826020530 13د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 985651بوعزاوي سهام10926020537 13 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(احلراسة الرتبوية والتوثيق)ملحق تربوي 916183جحوز ش اميء11026020539 13د 30 و10/12/202212تطوان: اإ
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القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1008936املرابط س ناء127020003 14 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 971328العزايب عامد227020006 14د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

ميان327020012 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1009216مشال اإ 14 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

ميان427020014 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 972292احلدادي اإ 14د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1012165احسيسن فوزية527020015 14 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 973759النايت انصاف627020023 14د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 988264احلرايث أ رشف727020025 14 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 882901المياليح الشاعر نرسين827020036 14د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 876291أ كدي وائل927020039 14 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 940556بوزايز وردة1027020045 14د 30 و08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1043502امحلوداين وئام1127020048 15 صباحا08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 890228ايت مهو أ نس1227020049 15د 30 و08/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 977029أ جنان مرمي1327020052 15 صباحا08/12/20229تطوان: اإ

ن1427020053 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 873733الراحي نورادلي 15د 30 و08/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 909259النفاري مرمي1527020054 15 صباحا08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 938952اشطني هدى1627020056 15د 30 و08/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 997904اتيق نورس1727020058 15 صباحا08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1008283سويد امحد سعاد1827020061 15د 30 و08/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 883076املفتايح عدانن1927020064 15 زوالا08/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 926903اجبيبجي مىن2027020072 15د 30 و08/12/202212تطوان: اإ

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الاجامتعي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 
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القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الاجامتعي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 991096اخلطيب سلمى2127020076 14 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 927051ادلويم أ مينة2227020079 14د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

وش محمد2327020081 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 983128ادلري 14 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1038741لبيه الغالية2427020082 14د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 901761ارسار مصطفى2527020087 14 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1009286مفتاح حفصة2627020088 14د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 899003احلنوييش مرمي2727020089 14 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 939862الرغيوي سلمية2827020090 14د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1007490غريب سكينة2927020093 14 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 999355الهتايم زينب3027020095 14د 30 و09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 901102الوهايب محمد3127020096 15 صباحا09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1055965بوجداين برشى3227020105 15د 30 و09/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 978524دنيا خوةل3327020115 15 صباحا09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 867410اوعليت محمد3427020117 15د 30 و09/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 991364أ حناش منري3527020123 15 صباحا09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1054212سيتل فاطمة3627020133 15د 30 و09/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 957373بوعريش هنيبة3727020146 15 صباحا09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 954834يشو ش اميء3827020156 15د 30 و09/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 910303طيطيش منصف3927020159 15 زوالا09/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 997797اجندوز كوثر4027020160 15د 30 و09/12/202212تطوان: اإ

2/4 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الاجامتعي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1008638بمنسعود كوثر4127020170 14 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 978762الشهدي محمد4227020181 14د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

ميان4327020190 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 906406بنهتايم اإ 14 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 948870اشوية جنالء4427020200 14د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 976168الكراكر يسمني4527020203 14 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 884171ادلهدوه مراد4627020204 14د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1024590العشوري هاةل4727020213 14 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

لهام4827020219 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 897383اترحالت اإ 14د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 935984ادلميعي ابراهمي4927020220 14 زوالا10/12/202212تطوان: اإ

لياس5027020221 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 909328سعيد اإ 14د 30 و10/12/202212تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 920429املرابط حس ناء5127020222 14 زوالا10/12/202213تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1053361املبارك جنوى5227020224 15 صباحا10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 974999منصوري وفاء5327020229 15د 30 و10/12/20228تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 932535بواي زكرايء5427020238 15 صباحا10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 942686البومحدي ابتسام5527020239 15د 30 و10/12/20229تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 923282اجلومعي فاطمة5627020242 15 صباحا10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 963147فروح حلسن5727020244 15د 30 و10/12/202210تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 902153العيدوين سهيةل5827020247 15 صباحا10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 883955البدوي زكرايء5927020248 15د 30 و10/12/202211تطوان: اإ

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1009299أ كـــــــــدي حفصـــــــة6027020249 15 زوالا10/12/202212تطوان: اإ
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الرمق
 الرتتييب

القاعةالتوقيتالتارخيمديرية مركز الشفويمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحان

قبولني لجتياز الاختبارات الشفوية        لحئة امل
  أ طر ادلمع الاجامتعي2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية ملباراة  توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1023079عبابو فاطمة الزهرة6127020250 15د 30 و10/12/202212تطوان: اإ

ميان6227020259 قلميالثانوية الإعدادية عابد اجلابري بتطوان(أ طر ادلمع الاجامتعي)امللحقون الاجامتعيون 1016432أ محري اإ 15 زوالا10/12/202213تطوان: اإ
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نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

1 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية900851العرسي أ ممية123300008

1د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1009645السدايت عبدالسالم223300012

1 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1030256العافية أ س ية323300019

1د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1027454ادلحامن سفيان423300020

1 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية869259بوغزديس عبد الكرمي523300023

1د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1041651الطنني منية623300024

1 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية876085اخليفة كوثر723300025

1د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية989051الكريت عياد يونس823300026

1 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية963137أ والد الش يخ العني نورة923300028

2 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1040600خروب عبد امحليد1023300031

2د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية968127القاجو اسامة1123300032

2 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية955546الطويل كرمية1223300033

2د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية964612الوزاين أ سامة1323300037

2 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية872573الكهان حنان1423300038

2د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية900206الشايم سعاد1523300039

2 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية979952ابجدي لبىن1623300045

2د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية946731البدري اسامعيل1723300047

2 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1042975أ غريوط سعاد1823300052

ري حياة1923300055 3 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية978019ازوي

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية
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نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

3د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية983679أ والمعر محمد2023300056

3 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999745يدر اكرام2123300058

3د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1011128اهماوش فيصل2223300059

ة2323300062 3 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية957965مطيس اندي

3د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية931046الس ندي خدجية2423300069

3 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية981195كعايل فاطمة الزهرة2523300070

3د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية998509احلرضي افنان2623300071

3 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1022889حامين مرمي2723300072

4 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999456يدر فاطمة2823300074

4د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1047577خبات عبداملؤمن2923300075

4 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية934244بداوي وجدان3023300080

4د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1000931اجليدي اسامعيل3123300085

4 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية950301الفرشوين نزهة3223300094

4د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية980694الطاهري رش يدة3323300100

4 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية882265خمشان زكرايء3423300101

4د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية972745الغزواين الزهرة3523300103

4 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية968131اخلنشوف عامثن3623300104

5 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية915268بوتغواوين عبد العزيز3723300111

5د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1033385املرمير محمد3823300112

2/12 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

5 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1056965خبات ابراهمي3923300113

5د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية955749اجواو عبد الصمد4023300123

5 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية893054شعيب اميان4123300124

5د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية974798مشعال مونة4223300125

5 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية958290السطي عبد العزيز4323300127

5د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية952401دواس محمد4423300133

5 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية935716بوهراين سعيدة4523300134

1 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1024296الشليح عبد هللا4623300135

1د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية964034رمضان اسامعيل4723300140

1 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية928383العويف سعيد4823300152

1د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية955162حايج خدجية4923300159

1 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية953236حايج عبدهللا5023300161

1د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية959441احلرطيطي محمد5123300166

1 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية963603اسامر عبد هللا5223300167

1د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية896132احلدويش حس ناء5323300173

1 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية951139املؤدن محمد5423300174

2 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1013474ش توان رش يدة5523300178

2د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية937353الهوييت جنمة5623300179

2 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية919713خلوق أ ممية5723300186

3/12 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

2د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1057033اليونيس محمد5823300187

2 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية946127أ خنداف أ نوار5923300188

2د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1008999لعرج محمد6023300192

2 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1015248رششاح أ يوب6123300194

براهمي6223300199 2د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية971974جخو اإ

2 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1054693امحميود هاجر6323300207

3 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية942827احلداد عبد املنعم6423300208

3د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية934295امحلدي مينة6523300209

3 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية957137بن عالل رضوان6623300215

ن6723300218 3د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1034464حاميد نورادلي

3 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية962734اجلعواين أ س ية6823300219

3د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1047799العشري احلسني6923300220

3 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1000151احسيسن بالل7023300222

3د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1017353خرشيش بالل7123300224

3 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية981270املنصوري يوسف7223300225

لهام7323300226 4 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية934584بن الش يخ اإ

4د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1038465ازروال برشى7423300229

4 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1053080مش بال سلمى7523300231

4د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية931627النجار محمد7623300233
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4 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية980547الزييت حورية7723300236

4د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1031997حمات مرمي7823300237

4 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية970059العنرصي عامثن7923300240

4د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية976913الرشيف العرويس ندى8023300241

4 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية958848حراق سعيدة8123300244

5 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية988423العبودي الزييد8223300250

5د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية976785عالل البخيت حيىي8323300252

5 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية986067املوالت فاطمة8423300263

8523300271ABDELHAFID 5د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية928566جغدان

5 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية879698مازوز حنان8623300280

5د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية921563امصدق خالصة8723300291

5 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1028241الوزيري محمد8823300301

ة8923300302 5د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية940252النبيبح اندي

5 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية950284العرسي صفاء9023300303

1 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية969063احلراق وفاء9123300304

1د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية923734قدور مرمي9223300305

1 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية983417اجلعادي أ ممية9323300306

1د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1013908جواد انيسة9423300307

1 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1054941جعفر برشى9523300309
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1د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1014091كريبة زكرايء9623300313

1 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية994197املرابط مدركة9723300314

1د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية980726عبد النور سكينة9823300315

ميان9923300317 1 زوالا10/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية985100بليك اإ

ن10023300318 2 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية934568مشطاط صالح ادلي

2د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية918546ابن ال حراش هاجر10123300319

2 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية874110العامري نوال10223300320

2د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1031856السطي محمد10323300323

2 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية960747بن زاكور امال10423300324

2د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1042913محدون ش اميء10523300327

2 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية911579حروش هناء10623300329

2د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1003000أ كتوم ش اميء10723300333

2 زوالا10/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية957347العبودي حنيفة10823300335

3 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية914040زيطان زينب10923300337

3د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية996271ادلانيس بثينة11023300338

3 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية894297ايت محو جهيان11123300339

3د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية984177اللغميش برشى11223300341

3 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية883285عبد املومن عدانن11323300345

3د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1050448العطاليت حورية11423300351
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3 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية897260احليحي انصاف11523300352

3د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية960139بوذن عبد الواحد11623300355

3 زوالا10/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية994552بن ابراهمي اخللييل فاطمة الزهراء11723300359

4 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية988609املزلكدي رفيق11823300360

4د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية985059الهابطي فردوس11923300361

4 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية984569البقايل جنوى12023300363

4د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999017احلرضي وفاء12123300365

4 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية887340جلول هنيةل12223300366

4د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1005327دقيوق مرمي12323300368

4 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية957420العناز فاطمة الزهرة12423300369

4د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1042450محداوي أ مينة12523300370

4 زوالا10/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية976557الطنني برشى12623300375

5 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية871424عبد الهادي عبد هللا12723300376

5د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية977389جحاج عالء12823300377

5 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية938501السايغ محمد12923300378

5د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية884394اخلراز عبد احلق13023300379

5 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية989164قزيز عامد13123300380

ن13223300381 5د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية882691أ رشيق صالح ادلي

5 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1004410املسكين نعمية13323300387
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5د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية912370السلامين عبد احلكمي13423300388

5 زوالا10/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999569بندادي فدوى13523300406

1 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية989384أ كعرير عبد احلفيظ13623300410

1د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية977114منرية هاجر13723300411

1 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية973415كسكسو عبد احلق13823300412

1د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية914609الرالكوي سعاد13923300417

1 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية909547الطاهوري أ يوب14023300428

1د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1044744الصحار رش يد14123300429

1 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية931712الاكيد أ محد14223300442

1د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1015137املنصوري محمد14323300449

1 زوالا12/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية992082أ جبال ش اميء14423300458

2 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية965361اللغميش حمكة14523300459

2د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1051699اخليفة عائشة14623300460

حسان14723300461 2 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999792ادلالل اإ

2د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1006938أ قور حس ناء14823300462

2 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية990276ازعينني صفاء14923300463

2د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية940416الشنتوف فاطمة الزهرة15023300464

2 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية963004بشكو أ يوب15123300465

2د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية901765البلعيدي رش يد15223300466

8/12 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

2 زوالا12/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1024173النعايم ش اميء15323300467

3 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية991263لشهاب ابراهمي15423300470

3د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية929425الربون محمد15523300471

3 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1047061املرنييس اممية15623300472

3د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية977156اخزان اسامء15723300473

3 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية946776البقايل يرسى15823300474

3د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية952809اعليلش محمد15923300475

3 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1060917أ حناش س ناء16023300477

سامعيل16123300482 3د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية942315عامثن اإ

3 زوالا12/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1065184الوهايب امينة16223300483

4 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية953175الفتوح حمسن16323300484

4د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية951340اخلليع عادل16423300485

4 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية951762اسدلاي فاطمة الزهرة16523300486

4د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية983205امحلياين وفاء16623300487

يعي محمد16723300489 4 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية945791ادلم

4د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1040482احديشة هناء16823300490

4 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية977050العايدي محمد16923300491

4د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1066519املرابط ش اميء17023300492

4 زوالا12/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية968132محدان محمد17123300493
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5 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية995096اغزاز عبد هللا17223300501

5د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية939008أ والس عيل17323300506

5 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية897601الكتاين نبيل17423300509

5د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية933728اجلباري احسان17523300512

5 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية968140أ خريف محزة17623300514

5د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1042715الوزتيت عبد النور17723300515

5 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية974656سكتاوي صابر17823300516

5د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1056714البطوي رضوان17923300517

5 زوالا12/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية997267السخريي اسامعيل18023300520

1 صباحا13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية908604العنيكري هند18123300523

1د 30 و13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية868460املنصوري طارق18223300526

1 صباحا13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية933494أ بوالعيش هناء18323300527

لياس18423300530 1د 30 و13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية958048جليان اإ

1 صباحا13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية931626عشايش عبدالاهل18523300531

1د 30 و13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية883762العوان سفيان18623300535

1 صباحا13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1005567ازراويل ندى18723300541

رساء18823300542 1د 30 و13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية892358علوشا اإ

1 زوالا13/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية976503احلائك أ نس18923300543

كرام19023300545 2 صباحا13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية986381الغجواين اإ

10/12 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

2د 30 و13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1003873لشقر ايسني19123300551

2 صباحا13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية900020الهيشو شهيبو رابب19223300553

2د 30 و13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1050368املكويت مسية19323300556

2 صباحا13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية891490عزيزي حفصة19423300557

2د 30 و13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية998506احلرضي هناء19523300558

2 صباحا13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1001138املايت سهيةل19623300565

2د 30 و13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1013147داوود بدرية19723300580

2 زوالا13/12/202212مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية997443بنصبيح صباح19823300581

3 صباحا13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية931424شهبون سفيان19923300583

3د 30 و13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية957143العمراين راضية20023300598

3 صباحا13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية889691بنعجيبة حسن20123300599

3د 30 و13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية935217بنعلوش سلسبيل20223300600

3 صباحا13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية999829اجواو عبدهللا20323300604

سامعيل20423300610 3د 30 و13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية991047سعدوين اإ

3 صباحا13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية951928احنيون الشعييب فاطمة20523300612

3د 30 و13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1014467الرشاط بالل20623300616

4 صباحا13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1048994الزيتوين هناد20723300617

4د 30 و13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية996256الوهايب سعيد20823300622

4 صباحا13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية977985املرابط سلامين20923300641
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(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

4د 30 و13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية956861املسايت فاطمة21023300642

4 صباحا13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1000975خليفي أ ممية21123300648

4د 30 و13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية982433عبد الوهاب سارة21223300649

4 صباحا13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1014053العاقل السطي ليىل21323300654

4د 30 و13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية943349اخلصايص عيىس21423300655

5 صباحا13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية959395العاليل هناد21523300666

5د 30 و13/12/20228مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية917297القرابص برشى21623300676

5 صباحا13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية926464خشطري ش اميء21723300680

دويب أ ممية21823300683 5د 30 و13/12/20229مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1007094اجمل

غي ايسني21923300714 5 صباحا13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية1044664الوردي

5د 30 و13/12/202210مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية995169ابورشاد يونس22023300728

5 صباحا13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية972975البوحسيين ابراهمي22123300733

5د 30 و13/12/202211مؤسسة التفتح الفين وال ديب بطنجةاللغة العربية895308البقايل فاطمة22223300739
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القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1024454احلنوييش مراد123310001 ة طارق اب 3 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية892512الغوات ش اميء223310002 ة طارق اب 3د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية871765العلمي خوةل323310003 ة طارق اب 3 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1035173قارا أ ممية423310004 ة طارق اب 3د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية901517رشف حس ناء523310005 ة طارق اب 3 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1009866العيساوي معاد623310006 ة طارق اب 3د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية940033الرشيك لكثوم723310007 ة طارق اب 3 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية883166النوايل سلمى823310008 ة طارق اب 3د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية972565بوعزاوي حكمية923310009 ة طارق اب 3 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي

ويس سامح1023310010 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية888639امجل ة طارق اب 4 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

حسان1123310011 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية952594القرابص اإ ة طارق اب 4د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية932471املعريق اميان1223310012 ة طارق اب 4 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية948262احلومة ش اميء1323310013 ة طارق اب 4د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية904960لكحل مسرية1423310014 ة طارق اب 4 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية975535احلسيين عبد الغفور1523310015 ة طارق اب 4د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1008905العمراوي دنيا1623310016 ة طارق اب 4 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية942790مقبول محمد1723310017 ة طارق اب 4د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية918767امعر هند1823310018 ة طارق اب 4 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية879408بنعمي ميسم1923310019 ة طارق اب 5 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

اء2023310020 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية927056محوش وف ة طارق اب 5د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية942224مديش سعيدة2123310021 ة طارق اب 5 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية997598الركرايك مرمي2223310022 ة طارق اب 5د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية977655جدي ش اميء2323310023 ة طارق اب 5 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ي يرسى2423310024 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية967892رواع ة طارق اب 5د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1003688الشاطر نضال2523310025 ة طارق اب 5 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1003532لشهب هنيةل2623310026 ة طارق اب 5د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية953164الرحامين النصاويص سكينة2723310027 ة طارق اب 5 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية923453بعو مرمي2823310028 ة طارق اب 6 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية945220العمراوي معر2923310029 ة طارق اب 6د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية948828النوار رضوان3023310030 ة طارق اب 6 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية882436رشوق زينب3123310031 ة طارق اب 6د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1019393حبيب هللا عبدالواحد3223310032 ة طارق اب 6 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية981095لعامريت حلمية3323310033 ة طارق اب 6د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية895366عوجة مرمي3423310035 ة طارق اب 6 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية973458طفالوي بذور3523310036 ة طارق اب 6د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية924636لوليدي جهر3623310037 ة طارق اب 6 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي

2/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية930859الادرييس اميان3723310038 ة طارق اب 7 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية915136اطوف لطيفة3823310039 ة طارق اب 7د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية946884ابعالل اممية3923310040 ة طارق اب 7 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ة4023310041 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية872278الكويرة العمراين أ ي ة طارق اب 7د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

س4123310042 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية921168النائر اان ة طارق اب 7 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

يس صباح4223310043 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية991331ادلري ة طارق اب 7د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية966096الطاهري منال4323310044 ة طارق اب 7 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ت شربي سلمى4423310045 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية941098اي ة طارق اب 7د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ة4523310046 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية895418بن جخو ءاي ة طارق اب 7 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي

ميان4623310047 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية988360أ جحام اإ ة طارق اب 8 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية949361الفاليل عبد اللطيف4723310048 ة طارق اب 8د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1002174اس تيتو سهام4823310049 ة طارق اب 8 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية944533لعرج وجدان4923310050 ة طارق اب 8د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية954746املري محمد5023310051 ة طارق اب 8 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية919676بن الفاطمي صفاء5123310052 ة طارق اب 8د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية926405رش يد ايمسني5223310053 ة طارق اب 8 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية941635الرايق معر5323310054 ة طارق اب 8د 30 و08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية920872لشقر سكينة5423310055 ة طارق اب 8 زوالا08/12/202212الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية924415فقري خادل5523310056 ة طارق اب 3 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية939137حس ين خدجية5623310057 ة طارق اب 3د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية998031الزاوري منال5723310058 ة طارق اب 3 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1002131حكويم محمد5823310059 ة طارق اب 3د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية986630املسعودي صفاء5923310060 ة طارق اب 3 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1038301قش يقش هند6023310061 ة طارق اب 3د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية966406بقاش سارة6123310062 ة طارق اب 3 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1018983حيبوش ش اميء6223310063 ة طارق اب 3د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

اء6323310064 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية977118زويشة وف ة طارق اب 3 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي

س6423310065 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية895916الوحداين ادري ة طارق اب 4 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية871985املعزي عبد الواحد6523310066 ة طارق اب 4د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية984925وترسة حضى6623310067 ة طارق اب 4 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية993540العالوي أ نوار6723310068 ة طارق اب 4د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية878166غلوط أ ممية6823310069 ة طارق اب 4 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية896381كريدش أ ممية6923310070 ة طارق اب 4د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية902750تزروت هناء7023310071 ة طارق اب 4 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية973389الصويف عائشة7123310073 ة طارق اب 4د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية905762حامد محمد7223310074 ة طارق اب 4 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1063170املقراين فاطمة7323310075 ة طارق اب 5 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1065086ش نتري هناء7423310076 ة طارق اب 5د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1012124بوصفيحة أ حالم7523310077 ة طارق اب 5 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية984410عواد سلمى7623310078 ة طارق اب 5د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية885742وزيف احالم7723310080 ة طارق اب 5 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية950867املنصوري صفاء7823310081 ة طارق اب 5د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية930940تراص سفيان7923310082 ة طارق اب 5 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية929038اليعكويب هناء8023310083 ة طارق اب 5د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية980949حامدي قسو كوثر8123310084 ة طارق اب 5 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية960919رحو مرمي8223310085 ة طارق اب 6 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية891744أ قريش سلمى8323310086 ة طارق اب 6د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

د8423310087 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية880699كامر ودا ة طارق اب 6 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1008045العايج كوثر8523310088 ة طارق اب 6د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية918739الفاليل صفاء8623310089 ة طارق اب 6 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية931341الزييت شادية8723310090 ة طارق اب 6د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية943675الغالين أ سامء8823310091 ة طارق اب 6 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية917267احلامتي جناة8923310092 ة طارق اب 6د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية963473مريض نوال9023310093 ة طارق اب 6 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1009845طنينة صواب9123310094 ة طارق اب 7 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية995317الصايف فاطمة الزهراء9223310095 ة طارق اب 7د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1016665لطفي زيد9323310096 ة طارق اب 7 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

لهام9423310097 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1027253الزهاري اإ ة طارق اب 7د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية921956بوفقري حلمية9523310098 ة طارق اب 7 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ة9623310099 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية964424بوس نينة اي ة طارق اب 7د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية921947بكيطة احسان9723310100 ة طارق اب 7 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

وين محمد9823310101 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية950600زرق ة طارق اب 7د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية959934اس بول مسري9923310102 ة طارق اب 7 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية912929جربوح مرمي10023310103 ة طارق اب 8 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ي محمد أ مني10123310104 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية906124املقراط ة طارق اب 8د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية893293التوينيس يوسف10223310105 ة طارق اب 8 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية981014امرابط سكينة10323310106 ة طارق اب 8د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية965941الصباين سعيد10423310107 ة طارق اب 8 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية867734مطيع حنان10523310108 ة طارق اب 8د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

يل ش اميء10623310109 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية985404امجل ة طارق اب 8 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1028868بومعري سكينة10723310110 ة طارق اب 8د 30 و09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية955090بوبطينة محزة10823310111 ة طارق اب 8 زوالا09/12/202212الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية940977الزحاف فاطمة الزهراء10923310112 ة طارق اب 3 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

يد11023310113 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية900592الزغديدي عبد امحل ة طارق اب 3د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية990605اهلمروش محمود11123310114 ة طارق اب 3 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1020434الميين فائزة11223310115 ة طارق اب 3د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية949571العنرتي نزهة11323310116 ة طارق اب 3 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ة11423310117 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية980348دجعوان أ ي ة طارق اب 3د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية956400العاليم لةل حماسن11523310118 ة طارق اب 3 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية908497لعلييل همدي11623310119 ة طارق اب 3د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية868619الورايغيل سارة11723310120 ة طارق اب 3 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ميان11823310121 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية893085احلبيش اإ ة طارق اب 3د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية971442بزنكنون منال11923310122 ة طارق اب 4 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1039053املليك أ ممية12023310123 ة طارق اب 4د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ويب ندى12123310124 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية928696اكزاني ال ي ة طارق اب 4 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1021723عاليل كرمي12223310125 ة طارق اب 4د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية950897احلجايم أ نس12323310127 ة طارق اب 4 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية992253السفريوي زينب12423310128 ة طارق اب 4د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية977821الساملي سهام12523310129 ة طارق اب 4 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية981477بوعريب اميان12623310130 ة طارق اب 4د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية990868لوديي كوثر12723310131 ة طارق اب 4 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1009850شهيد هيمت هباء ادلين12823310132 ة طارق اب 4د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية932491احلراق صفاء12923310133 ة طارق اب 5 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية976633زايت وهبية13023310134 ة طارق اب 5د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية945563بوسعيد عبدالرحامن13123310135 ة طارق اب 5 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية985959أ حيثور وئام13223310136 ة طارق اب 5د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية963471الش يكر رشفة13323310137 ة طارق اب 5 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية997789اخلنويس يرسا13423310138 ة طارق اب 5د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية896382اليعكويب أ مال13523310139 ة طارق اب 5 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية942472القامسي يرسى13623310140 ة طارق اب 5د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية957372الكيار محمد13723310141 ة طارق اب 5 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية933973بوهميدي يرسا13823310142 ة طارق اب 5د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

باي فرح13923310143 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية953550ابي ة طارق اب 6 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ة14023310144 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية905269القريي اندي ة طارق اب 6د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1000820وكرميي هدى14123310145 ة طارق اب 6 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية901456رزوم نسيبة14223310146 ة طارق اب 6د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية897899دودوح هناء14323310147 ة طارق اب 6 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1064854اليبوري خلود14423310149 ة طارق اب 6د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

8/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية965427موحند ومعر فاطمة14523310150 ة طارق اب 6 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن محيدان زينب14623310151 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية936586اب ة طارق اب 6د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية955194ابو اجملد هبة14723310152 ة طارق اب 6 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية895730الفايس احسان14823310153 ة طارق اب 6د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1022351الهالوي جهر14923310154 ة طارق اب 7 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية990768قيش هنيةل15023310155 ة طارق اب 7د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ز مصطفى15123310156 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية901668اابي ة طارق اب 7 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية901902الشهويب عصام15223310158 ة طارق اب 7د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية946157الوزاين فاتن15323310160 ة طارق اب 7 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية960712رشدي هنيةل15423310161 ة طارق اب 7د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1019860رشعي محمد15523310162 ة طارق اب 7 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية914352لزرق زينب15623310163 ة طارق اب 7د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية906822اخللييل عواطف15723310164 ة طارق اب 7 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية981654بنبال أ ممية15823310165 ة طارق اب 7د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1000662حمرزي علوي خليل15923310166 ة طارق اب 8 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية931957الرداح وئام16023310167 ة طارق اب 8د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية878207الوعزيزي سهام16123310168 ة طارق اب 8 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1009843اعبزية هاجر16223310169 ة طارق اب 8د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

9/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1068667بوگزيزة مراد16323310170 ة طارق اب 8 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ية16423310171 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية1005293ازانك ران ة طارق اب 8د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية984687احلريش هنيةل16523310172 ة طارق اب 8 صباحا10/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية989025اشنيوال معر16623310173 ة طارق اب 8د 30 و10/12/202211الثانوية الإعدادي

ميان16723310174 ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية905148الوادى اإ ة طارق اب 8 زوالا10/12/202212الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاللغة الفرنس ية870477بوتسكورين فاتن16823310176 ة طارق اب 8د 30 و10/12/202212الثانوية الإعدادي

10/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

1 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية881157حنصال أ سامء123320005

1د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية926854خملوف أ رشف223320006

1 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية926409الكحل عبدهللا323320009

1د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية996899الشامت ابتسام423320010

1 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية891573النجاري ايسني523320015

1د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية917495العامري عبدهللا623320016

1 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية932979احلاج عالل املراكيش سلسبيل723320025

2 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1027234الشوح منال823320030

2د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية883822التائب جامل923320031

2 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية920813قدوري عبد الرحمي1023320032

2د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية991483اجريري دعاء1123320034

2 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية955823الزكنوين مرمي1223320039

2د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية898906بدراوي مرمي1323320040

اء1423320041 2 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية942778اعراب وف

3 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية993782البقايل حفصة1523320049

لهام1623320053 3د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1067462بلحاج ا 

3 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية953371احلمير ايرس1723320056

3د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية899518الزراد أ مين1823320057

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

س1923320061 3 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية936035راحب أ ان

3د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية979528ازو فاطمة الزهرة2023320062

يس عامد2123320063 3 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية917824الصغيوري ال دري

4 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية927344فويس يخة ش اميء2223320073

4د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1039892املساوي سلمى2323320077

4 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية911666الس باعي ش اميء2423320079

طويل اممية2523320082 4د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية869519عزميان ال

4 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية883303عامرة عدانن2623320087

4د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية874669خوخشاين مرمي2723320089

4 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية879645ازاكغ نبيل2823320092

1 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية874106محلر أ مين2923320097

1د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1016593اهماوش محمد3023320101

1 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية966632املريين مصطفى3123320107

1د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1031439الورداين محمد رضا3223320110

و أ نس3323320112 1 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية905478اابمح

لهام3423320130 1د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية972966بولغيت ا 

1 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية959637احللوي حسام3523320135

2 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية953034بن القائد أ محد3623320136

2/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

2د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية867274متري هدى3723320137

2 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية948933املصبايح سلمى3823320142

2د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية936151أ حناش هدى3923320154

2 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية975421برويك عبد الرحامن4023320155

2د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية895669الشدادي ملياء4123320162

2 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية874093الهتايم مصطفى4223320164

3 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية967271الزايين نبيل4323320172

3د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية899635الوزاين الشاهد يرسى4423320180

اء4523320185 3 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية913696القنفودي وف

3د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية888730الوكييل فاطمة الزهراء4623320187

3 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية954974العناية أ مل4723320191

طوط ايرس4823320193 3د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية871918أ م

3 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية923954الهاين مرمي4923320200

4 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1066598بومتري كوثر5023320209

4د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية898027بوسعيد يزيد5123320212

وب5223320220 4 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية947684املعرويف أ ي

4د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1048027دراز رش يدة5323320225

4 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية894721الشعييب ش اميء5423320232

3/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ني صفوان5523320236 4د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1055036وامس

وب5623320240 4 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1022048دايك أ ي

1 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1039534بلحساين أ نوار5723320241

1د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية967972الشاعر مرمي5823320245

1 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية922855بوغليظ محمد5923320251

1د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1029499اللييت بنعياد كوثر6023320252

1 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية980041اللغداس امحد6123320256

1د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية982590ملزيدلي سارة6223320258

1 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية929245القش تول زكرايء6323320259

وب6423320260 2 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1006895زغبوش أ ي

2د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية983095حافظي سامية6523320261

2 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية898440راين هاجر6623320273

2د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية999072غذان مسية6723320276

2 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية867308هندا عدانن6823320278

ناس6923320279 2د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1057084وهرامسكور اي

2 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية877479ادلقيوق محمد7023320281

3 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية899013الزاكين الصديق7123320282

وب7223320283 3د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1024212نعمي أ ي

4/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

3 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية888695السعيدي فردوس7323320305

لييش فدوى7423320323 3د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية886211امخل

3 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1047598الهباج اممية7523320324

3د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية881911طنيش نعامن7623320325

3 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية967802الرشيعة س ناء7723320327

4 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية997625التسودايل هاجر7823320328

ة7923320337 4د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية876285فرج أ ي

4 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1015189احلرييش حلمية8023320345

4د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية870326حيون مرمي8123320346

4 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية991687نقرو هناد8223320350

4د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية869525الرحياين ايسني8323320354

4 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية884840أ مرشاع بالل8423320358

1 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية900324كيالين مرمي8523320367

1د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية991819علوش معر8623320368

1 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية973210جحي خوةل8723320379

1د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1029362همداوي اممية8823320381

وب8923320388 1 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية902428ابموح اي

1د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية901655العمراين أ ممية9023320392

5/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

2 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية958095بولعيش بكر9123320393

2د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية968510خريون فاطمة9223320398

2 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية916476معشاري هاجر9323320399

ياين مرمي9423320406 2د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية873951الرشيك امحل

2 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية868311حنيين معر9523320414

2د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية983525العبدلوي أ سامء9623320415

3 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1014489الوهال محمد9723320416

3د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية901207احلرش مرمي9823320422

3 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية871615لوييش زينب9923320425

3د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية894679اكرمي معر10023320426

3 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية898710العيساوي اسامء10123320428

3د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية980566موش حلسن10223320432

4 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية982924اخفارن مرمي10323320437

4د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية943043أ مغوز بثينة10423320440

4 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية1016471اجعطيطن اسامء10523320443

4د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية931036النجار فنة10623320444

4 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية905064املساوي كوثر10723320446

4د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطواناللغة الاجنلزيية916479خدميي ش اميء10823320448

6/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

6 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات988142بنيحىي ابتسام123330014

6د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1014839بنعيىس محمد223330016

6 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات975365الزايري أأممية323330022

راهمي423330040 6د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات901372بنصبيح اب

6 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات964645العمراين حمسن523330042

6د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1030406عامري حس ناء623330054

6 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات932968جخو فاطمة723330055

6د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1056913حشو فاطمة الزهراء823330059

6 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات971894مفتاح رزيق923330063

7 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات942025املناين العريب مروان1023330076

7د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات921758امغري ش اميء1123330077

7 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات968778ادلاودي سفيان1223330078

د1323330083 7د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات910586الشاعر ودا

7 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات897344بنسعيد هجاد1423330093

حسان1523330099 7د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات901138العيادي ا 

7 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1002368الفايس محمد1623330109

7د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1016020اخلضريي هشام1723330112

ب عدانن1823330113 7 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1027091ادلي

(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

8 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات992803السامر محمد1923330114

8د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات951314الرسيفي نوفل2023330120

لهام2123330121 8 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات943234الس يت ا 

لياس2223330123 8د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات971749شهبون ا 

8 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات958154بلمكول غزلن2323330124

8د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات998407العمراين عبدالكرمي2423330128

8 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات946958العامري معر2523330133

8د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1000793بوعزة رش يد2623330138

8 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات947581بقنني بومجعة2723330142

9 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات918268عزوز عبد احلفيظ2823330144

9د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات949463الش نواين احلسن2923330149

9 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1037156الونسعيدي ارشف3023330151

وداين كوثر3123330154 9د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات915475امحل

9 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات881360جعوان ايسني3223330155

9د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات878816العمراىن محمد3323330157

9 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات977505احريش س يف ادلين3423330170

طويل فدوى3523330173 9د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1007975ال

9 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1001214متويش همدي3623330174

2/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

10 صباحا08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1044504البوحس ين يوسف3723330175

10د 30 و08/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1056133حسساح ملياء3823330180

وب3923330186 10 صباحا08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات881829احلس ين أأي

10د 30 و08/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1016824امعلام نبيل4023330188

راهمي4123330190 10 صباحا08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات998771بلحسن اب

10د 30 و08/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات963875كعموش كوثر4223330201

10 صباحا08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1059715احلس ناوي أ دم4323330203

10د 30 و08/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1003380السعيدي عصام4423330204

10 زوالا08/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات921893النجار فاطمة الزهراء4523330207

6 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات936410عزوز اممية4623330212

ويح محمد4723330220 6د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات887634امجل

ويل ش اميء4823330225 6 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات965191امحل

6د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات895976أأرشيق عبالرفيع4923330230

6 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1007566اخلروف مرمي5023330233

6د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات967161أأعامص ايسني5123330237

ة يرسى5223330238 6 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات966198بودوم

6د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات904475منديل عامثن5323330240

6 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات985995الزايين سفيان5423330249

3/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

7 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات963439املس تاري محمد5523330250

7د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات974861اخرخير محمد5623330255

7 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات962290محو سعيدة5723330256

7د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات971351اجللويل أأممية5823330262

7 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات938313الش ناكوي أأرشف5923330265

7د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات980952الكصري سارة6023330268

7 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات954723شطاطو سهام6123330276

7د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات979519السليالم محمد6223330279

7 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات885321اشلياح معر6323330283

8 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1027939قدور محمد6423330288

8د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات992319اعنناز حيىي6523330290

8 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات930010لواح ابوبكر6623330292

8د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات897615الصغيوري رمحة6723330294

8 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات872281امسال هشام6823330295

ية احملسن6923330306 8د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات997501ادلاه

8 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات897203العزوزي محمد7023330316

8د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات903862العزوزي بالل7123330317

8 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات879370العقييل يونس7223330321
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9 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات939451اجلامعي رضا7323330322

9د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات982097الشهبوين مرمي7423330323

ن زكدو حمكت7523330328 9 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات924186اب

9د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1029603الساحي مرمي7623330338

9 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات976943اعال املصطفى7723330341

ع7823330342 9د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات967109الشنتويف انف

س7923330345 9 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات967485ابطوي اان

9د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات918649النارصي عبد السالم8023330346

9 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات935036مزوز مصطفى8123330352

10 صباحا09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات993797الغشام محزة8223330359

راهمي8323330360 10د 30 و09/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات942793العتايب اب

10 صباحا09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات900649اصوييط منصف8423330364

10د 30 و09/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1017730ساليم يوسف8523330377

راهمي8623330382 10 صباحا09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات879316مكوار اب

10د 30 و09/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات933682بلميك فردوس8723330395

10 صباحا09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات906011العمراوي سعيد8823330399

10د 30 و09/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات978611الشهبوين اممية8923330405

9023330407ABDELKARIM زتاين 10 زوالا09/12/202212مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1010224عبد الكرمي ال
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

6 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات935447الزرهوين ايسني9123330411

6د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1008560مش بال هاةل9223330419

6 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات935326بوزغنان سعيد9323330420

6د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات950711امليسوري أأمحد9423330421

6 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات968279البطيط كوثر9523330425

6د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات877527الفتوح سعاد9623330430

هل9723330439 6 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات999992ملويك عبدال 

6د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1036802العبادي عبد النارص9823330440

7 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات934026فراتن امحد9923330441

قري محمد10023330446 7د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1025727اف

7 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات868581القسمي محمد10123330449

7د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1033846أأخدمي عبدالرزاق10223330453

7 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1005260عزوز توفيق10323330460

7د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات956021الوزاين نرسين10423330461

ن10523330464 7 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات905094احلداد نورادلي

7د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1028959بولامي محمد10623330467

8 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات893308اجالمط أأمحد10723330468

8د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات952300اعاللن سلوى10823330476
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(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

8 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات914179حامين رش يد10923330478

8د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات891830بوعزة سفيان11023330481

8 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات873830الصغري حمسن11123330486

8د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات983763العديةل محمد رضا11223330487

8 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات893303اخلياط العيادي محمد11323330496

8د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1015269الزرهوين مرمي11423330508

9 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات978766التكامطي ايسني11523330518

9د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات934575بنعمران أأممية11623330519

9 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1001175بن جعيبة ابتسام11723330528

9د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات881841بوقنديل ماجدة11823330529

9 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1000441حببوح امال11923330533

9د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات988878زروق اس ية12023330540

9 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1042430لطفي محمد12123330554

9د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات951557البيطار محمد12223330555

10 صباحا10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات942797الربين كامل12323330556

ة12423330561 10د 30 و10/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات997328حلبوزي راوي

10 صباحا10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات910245بومال مصطفى12523330565

10د 30 و10/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات945694ملول رجاء12623330569
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القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

10 صباحا10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات987304بن احساين فردوس12723330572

10د 30 و10/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات904100اهوم خدوجة12823330574

كرام12923330575 10 صباحا10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1042530بولعيش ا 

10د 30 و10/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات965321العمراين دعاء13023330580

6 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات893473فراك عامثن13123330581

6د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات921381موهوت نبيل13223330582

6 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات886598بوسعيد س ناء13323330593

6د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات984623معروف محزة13423330597

6 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات982069اسليطن فاطمة الزهراء13523330603

6د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات905858هواري محمد13623330606

وب13723330623 6 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات868514الوردي أأي

6د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات895009ملباريك عبد املغيث13823330624

7 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1055432هندي محمد13923330635

7د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات988966مغيض مغنية14023330637

7 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1002824اجميدة محمد14123330639

7د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات993572بنعبار نبيةل14223330640

7 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات945235الزدغاوي عبد احلكمي14323330643

7د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات999580بنحنينة ايسني14423330650
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7 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات921902بوتزضيت سلوى14523330651

7د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات977690اخلرضاوي ربيع14623330652

8 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1065459ادلردايب محمد14723330653

8د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات900409بوزيت مصطفى14823330662

8 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات979183بن عواد محزة14923330663

8د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات975540معراوي امبارك15023330664

8 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1042879ملنيرصي محمد15123330667

8د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات957243الرحياين سفيان15223330670

8 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات969577الضاضعي مروان15323330671

8د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات940609الرشيعة فاطمة15423330673

9 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات901615احلجي احسان15523330675

9د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات922696حامدة محزة15623330680

9 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات940060زوهري أ دم15723330681

9د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات873232علوش نبيةل15823330684

9 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات961049املصمودي هداين15923330690

9د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات923402بن ماكل انتصار16023330692

9 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1028481بن معرية سعيد16123330700

وب16223330703 9د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات993322الزيغي اي

9/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأأهييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف الأطر النظامية للأاكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

10 صباحا12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1000429احرممي تورية16323330705

10د 30 و12/12/20228مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات1047216اتواتو عبد السالم16423330706

10 صباحا12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات992447اعبد اخلالق زهري16523330711

سن مرمي16623330713 10د 30 و12/12/20229مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات922343أأولدحل

10 صباحا12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات932235البقايل القامسي سهيةل16723330716

10د 30 و12/12/202210مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات977374أأعلول ايسني16823330719

10 صباحا12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات960596أأغدار محمد16923330722

10د 30 و12/12/202211مؤسسة التفتح الفين والأديب بطنجةالاجامتعيات922173حسيسح زين العابدين17023330724

10/10 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

5 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1021430الوردي خدجية123340002

5د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات883129القدوري فاطمة223340004

5 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات944711الرباري سلوى323340006

5د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات996929همراز يوسف423340009

5 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات998549بوعزيز عبد هللا523340010

5د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات959998حامم ايسني623340014

5 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات922914احللميي منال723340015

6 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1023555اجبريي أ مينة823340018

6د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات876022بربيش س ناء923340019

6 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1025599جامل أ يوب1023340020

6د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات999548مشدود يونس1123340021

6 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات882544لزعر ايسني1223340022

كرام1323340023 6د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1016638البورغي ا 

6 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات890830ازرايح ايوب1423340024

7 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات937715بوجداد املقدم هنى 1523340025

7د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات922439الالكف خليل1623340026

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

7 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات983586عزوز فاطمة الزهراء1723340027

7د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1026945عطيك فاطمة1823340028

7 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات921009القامسي أ ممية1923340029

7د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات971817العمراين صفاء2023340030

7 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات933424البويوسفي يرسى2123340031

8 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907806حساين محزة2223340032

8د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات900695بنعيىس عبدالواحد2323340033

8 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1024053احملراوي ايمسني2423340037

8د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1017040أ سدي عبد الصمد2523340038

8 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات901767بلحاج خادل2623340040

يدير غزلن2723340041 8د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات901831ا 

8 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات938273وراككة اسامعيل2823340042

9 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907754اقنيفدة يونس2923340044

9د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات943206اعنان احسان3023340046

9 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات886819مكوح هدى3123340047

9د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات940227هندا منري3223340048

2/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

9 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1001304العزييب ملياء3323340049

9د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات986081بلمفتاح ابتسام3423340050

9 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1004027موساوي نبيل3523340051

10 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات920337المكوين برشى3623340052

10د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات941428محزة سفيان3723340055

10 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات887886ابمحد مرمي3823340057

10د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907715بودغام أ نوار3923340060

سامعيل4023340062 10 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات980170البقايل ا 

10د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات991906اعبود غزلن4123340063

10 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات946392الفضييل عائشة4223340064

11 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات936545اشعييب فوزية4323340065

11د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات922080بنعداد حيىي4423340066

11 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات959099ادبركة همدي4523340067

11د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1007289القميي عامد4623340071

11 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات978257عياد اخلالت سلم 4723340072

11د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1037187حلميي عائشة4823340073

3/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

11 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات967883الرشيب عبدالفتاح4923340074

5 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1045792اللنجري الزيدي هاجر5023340077

5د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات969471اعداد ابراهمي5123340078

5 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات982131فضيل زكرايء5223340079

5د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات903568الصهنايج ايسني5323340080

5 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات935256بنهتايم محمد5423340081

5د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات942892الهواوي موىس5523340083

5 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات896987بزنيدان اسامء5623340085

6 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات871393أ ولد فارس أ ممية5723340086

6د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات967541بن عبيد سعيدة5823340089

6 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات919343حسوين هناء5923340090

6د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات977356اكوران حسن6023340091

6 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات867022عكري هبة6123340092

6د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات992346اجلنايت الادرييس يرسا6223340093

6 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات944405احلراق الرسيفي حمسن6323340095

7 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات942625املس بايح زكرايء6423340096

4/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

7د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات941365ال زرق وس مي6523340097

7 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات934308بنجميو انس6623340099

7د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات992377املساوي أ ممية6723340100

7 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات885790الصايف عبد الكرمي6823340102

7د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1023214احلسوين يونس6923340103

7 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات980185عيادي سامل7023340105

8 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات899163الكوين محمد7123340106

8د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات935413الفحيص جنمي7223340107

8 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات911084أ زداد عبد اللطيف7323340108

8د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات915111مزين نزار7423340109

8 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات882469الطاليب جويرية7523340110

8د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات879814عزوز معران7623340111

8 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات958610قيبو محمد7723340113

9 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1032987ايدالفامه مجيةل7823340115

9د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات979478البوس تايت انور7923340117

9 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات927030العامثين محمد8023340118

5/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

9د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1012182بوعني عبد اللطيف8123340119

9 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات982419قايض املهدي8223340120

9د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات986390املودن نعمية8323340121

9 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات989302صاكو محمد8423340122

10 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات871505رشفا زكرايء8523340125

10د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات909964غيل عامثن8623340126

10 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907575بوحريبة زكرايء8723340127

10د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات939278السلاميين العلوي وجدان8823340130

10 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات976418اللكيتية هشام8923340131

10د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات901383أ رشكوك معر9023340132

10 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات972132ابوصوف مرمي9123340133

11 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907784البورقادي جنيب9223340134

11د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات985660البضمويص أ نوار9323340135

11 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات943476الرماين سعاد9423340136

11د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات919233الفقريي الياس9523340137

11 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1064688عاطف محمد9623340138

6/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

11د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات998293املرزكيوي جناة9723340139

11 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات924874زيوت نعمة9823340143

5 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات921287احلداوي هنيةل9923340144

5د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1020179رمان أ نس10023340145

5 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات888809داود نزار10123340147

5د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1022796خيلف يوسف10223340149

5 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات982354الزغاري أ نوار10323340152

5د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات887891بن جخو فاطمة الزهرة10423340153

5 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات868897املغاري الفطري عبد احلفيظ10523340154

6 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات929132اطعميي اممية10623340155

6د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات914016شقرون سكينة10723340157

6 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات993851بوعزة محمد10823340158

6د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات870283حمسن أ مينة10923340160

6 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1020293بودرة حس ناء11023340161

6د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1039858الصبار علوي مرمي11123340162

6 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات932529ابن عبدالكرمي انس11223340164

7/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

7 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات925412كنبور هنيةل11323340165

7د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات954894يدر طارق11423340166

7 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات933194املذكوري يوسف11523340171

7د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1041627لكيط محمد11623340173

7 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات896790ازانك رضوان11723340174

7د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات950651العراش اسامة11823340175

7 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات977518ادلريوش محمد11923340177

8 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات984124ادلودي عامد12023340178

8د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907127الزراد القرصي مرمي12123340179

8 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات968757تودة فاطمة الزهرة12223340181

8د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات997922اوذينة هند12323340182

8 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات977033جرممي سهيةل12423340183

8د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات958371جنار لبىن12523340184

8 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات941351ادلخةل هيمت12623340185

9 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1029306امحلايم نبيل12723340186

9د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات980470البوسقسايق كوثر12823340189

8/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

9 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1021085البوعناين زينب12923340190

9د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات910724فاكية وليد13023340191

9 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات960559الطاليك سلم 13123340192

9د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات921726اعزييب احلسني13223340193

9 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات901980الطييب هنةل13323340194

10 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات970529محزة محمد13423340196

10د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات968109اجلايي ش اميء13523340198

10 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات928058الصمدي ايسني13623340199

10د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1005691بوخنال س يف ادلين13723340202

10 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1037595الشميش كرمية13823340204

10د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات913357ارفييك فاطمة13923340205

10 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات997450لقاد سعيد14023340206

11 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات940879العاليل امني14123340207

11د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات932859افراعني أ س ية14223340208

11 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1013742البخاري غزلن14323340209

11د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات948752الفش تايل ش اميء14423340212

9/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

11 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات911085أ زهريو محزة14523340215

11د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات891172اجة أ ممية14623340217

11 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات934717الرشيك حفصة14723340218

5 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات997076احلايج امامة14823340219

5د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1036454املصبايح عدانن14923340220

5 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات878292مموح ش اميء15023340225

5د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات910301اكوشام خوةل15123340226

5 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات887931تويم مرمي15223340227

5د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1034220اخلنوس بالل15323340229

5 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات968602الغرمي فاطمة الزهراء15423340230

6 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات941895ابن عبد الوهاب مىن15523340234

6د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات956411زروال خوةل15623340237

6 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات954396البشريي صارة15723340240

6د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات926433حلميي ش اميء15823340242

6 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات910723بن عيىس حفصة15923340243

6د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1021425الغويف صفاء16023340244

10/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

6 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات993043ابطيطة جنوى16123340245

7 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات953112مجعون محمد16223340246

7د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات933266شهاب يوسف16323340248

7 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات987550ودل احلكمي برشى16423340249

7د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات887019الراميش الكبري16523340250

7 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات991304حرضوين يرسى16623340251

7د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات972039الهاين أ ممية16723340252

7 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1028547امرابط اسامعيل16823340253

8 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات942615ملحاوي أ ممية16923340255

8د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات970587بيوض انصاف17023340256

8 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1053388سامل عزيزة17123340257

8د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات919656اولدمعر فضيةل17223340259

8 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات994574قوبع نوال17323340261

8د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات982041اخزان العيايش17423340262

8 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات983791شكوش يونس17523340263

9 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1023257جناري سهام17623340264

11/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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9د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات929120بن عياد رجاء17723340266

9 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات979788بولوحية معر17823340267

9د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات907350الكثريي صفاء17923340268

9 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1008475اجهطان كوثر18023340269

9د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات990909الشعريي القسطايل هدى18123340270

9 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات867385موىس كوثر18223340271

10 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات920479املساوي صالح ادلين18323340272

10د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات944866امطريف نورادلين18423340273

10 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات937764وايب بومجعة18523340274

10د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات881213املسعودي برشى18623340275

10 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات989131ملطرح عدانن18723340276

10د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات997937املنصوري أ ممية18823340277

10 صباحا11/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات971688القاليل يوسف18923340279

11 صباحا11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات989817بعدر محزة19023340282

11د 30 و11/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات934061املميوين محمد19123340283

11 صباحا11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات917729الزكري ابراهمي19223340287

12/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

11د 30 و11/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات1058136املرابط عادل19323340288

11 صباحا11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات945999اخلطري يونس19423340289

ميان19523340290 11د 30 و11/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرايضيات921233املرميار ا 

13/13 يعترب هذا ال عالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

هتايم حس ناء123350001 12 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1018691اوالدال

12د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض900170موطيع منال223350003

12 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض893352غلوب كرمية323350007

12د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض923547البشريي مرمي423350015

12 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض940135حرير مرمي523350018

12د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض923865البليلو محمد623350020

12 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض911828احلطايب بالل723350021

12د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض962379معاد نبيةل823350024

12 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض999124الاجرادي وئام923350025

13 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض927149املرون صفاء1023350035

13د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض916052يكور يرسى1123350038

13 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض939535ادليوري عبري1223350048

13د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض942449بن اساميح يرسى1323350049

13 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض916133الغامري أ س ية1423350054

13د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض943449القمية وهيبة1523350056

13 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض922724بوبوط امين1623350058

13د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض997864اعراب جهر1723350060

13 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض937583العشويب مسية1823350062

14 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض966679احلداوي اكرام1923350065

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

1/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

يس سلامين2023350069 14د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض938694االإدري

14 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض912417الشاوين عبدالرزاق2123350071

14د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض902717لغامم نوال2223350074

14 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض963789املقدم نعمية2323350084

14د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض894782بوركيد مروى2423350087

ن2523350090 14 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض898448الزغاري نور ادلي

14د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض960222الوهايب يونس2623350103

14 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض940261بوخرفان هند2723350104

15 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض948132رمحون محزة2823350109

15د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض888972ازروال ماجدة2923350110

15 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض913089اللكخة هجان3023350115

ميان3123350117 15د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض915811الغامري اإ

15 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض878667العوين ملياء3223350118

15د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض876857احلديوي اسامة3323350121

15 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض887936التطواين سهيةل3423350127

هل3523350129 15د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض944248حريري عبداالإ

يناس3623350138 15 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض997022بوخزار اإ

12 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض898291محدان نورة3723350139

12د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض937253املميوين هاجر3823350140

2/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

12 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض984526بن سلامين هاجر3923350152

12د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض922920أ رزيق فاطمة4023350156

12 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1041163املساوي هدى4123350157

لهام4223350159 12د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض965154زغتور اإ

12 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض964416اجداع عواطف4323350164

12د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض987729شهبون أ ية4423350168

ني4523350170 12 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1029769املزوزي أ م

13 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1021194الرشعي عبد الفتاح4623350185

13د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض919271فاضل يرسى4723350190

13 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض996537الرايس جنوى4823350193

13د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1031699مودن محزة4923350204

13 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض933747العمراين زينب5023350205

13د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض875432الغزواين خوةل5123350214

13 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض947400يونس مرمي5223350216

13د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض936324لكوج سارة5323350225

اط محمود5423350232 13 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض917828أ زم

14 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض915986يكور كوثر5523350241

14د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض971168شكري أ نس5623350242

14 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض911804بنيس اممية5723350243

3/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

14د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1032877احلايج بالل5823350251

14 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1011975اس تيتو فائزة5923350252

14د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض888526داود رجاء6023350255

14 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1009125النوينو مرمي6123350258

14د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض904251الزواين اسامعيل6223350259

دي سوفيان6323350260 14 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض895130ادلوي

15 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض880008ابن يعيش حفصة6423350263

حسان6523350276 15د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1013152مركس اإ

15 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض950222بوش يوع مرمي6623350277

15د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض923600الزوين حفصة6723350281

15 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض927935شعيب ابراهمي6823350285

15د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض911734توفيق جنالء6923350293

15 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض938528التوزاين فاطمة7023350294

15د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض967107قروط هدى7123350295

15 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1018939الوزاين الابرامهي عيل7223350297

12 صباحا14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض987274بودجاج عبد الصادق7323350298

12د 30 و14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض975046ادلالل اسامء7423350303

12 صباحا14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض955621الزايت وئام7523350314

12د 30 و14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض986640اعامروش اميان7623350318

4/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

12 صباحا14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض933211الطاهري أ يوب7723350326

12د 30 و14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض992512محمدي ابتسام7823350332

12 صباحا14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض947487اجلشني ابتسام7923350337

ة8023350339 12د 30 و14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض925587الربدعي اندي

12 زوالا14/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض874909وحامن مسرية8123350341

13 صباحا14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض906026ازانك سلوى8223350345

13د 30 و14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض952441الريفي انتصار8323350347

13 صباحا14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض991551لويزي جنان8423350350

13د 30 و14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض965110محريش محمد8523350354

13 صباحا14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض911936زهار أ يوب8623350356

13د 30 و14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض920033املرابط صهيب8723350358

13 صباحا14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض940851دبون سكينة8823350361

13د 30 و14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض905114البوزضويض زهراء8923350365

13 زوالا14/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض963281البقايل وصال9023350367

14 صباحا14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض953509العبودي ايمسني9123350368

ني9223350369 14د 30 و14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض890816لزرق اخالص أ م

14 صباحا14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض997876محة وس مية9323350379

14د 30 و14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض914165أ معاشو محمد9423350387

14 صباحا14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض966293ساعيدي فدوى9523350392

5/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

14د 30 و14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض927574خروش عفاف9623350396

14 صباحا14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض941268النجام كوثر9723350398

14د 30 و14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض944007العمراين حنان9823350399

14 زوالا14/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض916066قالط فرح9923350407

15 صباحا14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1018489الفحيص منري10023350411

15د 30 و14/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض881428التغزايت فاطمة الزهراء10123350421

15 صباحا14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1029442السويس منية10223350430

15د 30 و14/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1031865فرايق سكينة10323350432

15 صباحا14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض929808امهوش مبارك10423350438

15د 30 و14/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض946718أ جحيب أ ممية10523350439

15 صباحا14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض971987بنطلحة سكينة10623350445

15د 30 و14/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض988984الصحراوي بولغامن هاةل10723350453

15 زوالا14/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعلوم احلياة والارض1032672احلايج املهدي10823350459

6/6 يعترب هذا االإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

16 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا1055843الغريب يرسى123360002

وب223360003 16د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا1053434أ والالي اي

16 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا1054677اهرهار محمد323360005

16د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا925241احندس فاطمة الزهراء423360006

16 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا911151املروبع أ نس523360010

16د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا962362اهرام رش يد623360014

16 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا1030313الرندي عبد اللطيف723360019

16د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالتكنولوجيا910700صباين أ مني823360020

(االإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       الحئة املقبولني الجتياز الاختبارات الشفوية

1/1 الن مبثابة اس تدعاء جامعي الجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا االإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

كميياء991181املرحوين ابتسام123370015 1 صباحا08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء981405جهمي أ ممية223370021 1د 30 و08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء887732العيادي فاطمة323370032 1 صباحا08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء968499الزردة محمد423370033 1د 30 و08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء996329يشو حياة523370034 1 صباحا08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1058754الكهان مجعون623370043 1د 30 و08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء974761املس ييل رىض723370044 1 صباحا08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

راهمي823370046 كميياء880605مقراين اب 1د 30 و08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء941589بوخزار حنان923370047 2 صباحا08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء917388قزدار نرسين1023370048 2د 30 و08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

ة1123370049 كميياء975525اكروساي أ ي 2 صباحا08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1004619الرندي عبدالنور1223370051 2د 30 و08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

ة1323370052 كميياء974337العريب اندي 2 صباحا08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء898099وردي فاطمة1423370054 2د 30 و08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1011167التيدي زكرايء1523370062 2 صباحا08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء900503اجلشني ندى1623370067 2د 30 و08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء883131الغرابوي فاطمة الزهراء1723370069 3 صباحا08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

شهب دينة1823370075 كميياء923556ال  3د 30 و08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

كميياء914588البقايل القامسي نس مية1923370086 3 صباحا08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء977504البقايل أ ممية2023370088 3د 30 و08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء946318املرابط ايسني2123370092 3 صباحا08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء916775الوهايب سكينة2223370095 3د 30 و08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء985846الصبايح خادل2323370096 3 صباحا08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء910249العفايق عبد السميع2423370098 3د 30 و08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء949181العزاوي سلمى2523370105 4 صباحا08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1004418بواين أ حالم2623370114 4د 30 و08/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء942905الغريب مرمي2723370116 4 صباحا08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء995105بنيعيش سعاد2823370126 4د 30 و08/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء919755شطيبة أ ممية2923370136 4 صباحا08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء933793أ منصور عائشة3023370140 4د 30 و08/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء997993بنحمزة رضوان3123370150 4 صباحا08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء987901احلداد يوسف3223370154 4د 30 و08/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء910255بومعان محمد3323370156 1 صباحا09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء978285حنني يوسف3423370158 1د 30 و09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

ة3523370164 كميياء868818كويض ورد 1 صباحا09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1005782بوغالب رقية3623370166 1د 30 و09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

2/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

كميياء891713امحيحم النوينو محمد رىض3723370170 1 صباحا09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء907772اليونيس خوةل3823370175 1د 30 و09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء900492القطار سلوى3923370177 1 صباحا09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء966675احلداد عائشة4023370180 1د 30 و09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء943799بنصديق محمد4123370185 2 صباحا09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء950217السطي هشام4223370190 2د 30 و09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء977095الوارث سكينة4323370192 2 صباحا09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء953644احنيين سكينة4423370199 2د 30 و09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

ر هدى4523370200 كميياء993897اوذاي 2 صباحا09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء934728العطايف شفاء4623370219 2د 30 و09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء966111بن رزوق أ س ية4723370225 2 صباحا09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء994305بشنيت خوةل4823370229 2د 30 و09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء984299أ بويق دينة4923370235 3 صباحا09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء892983مالو سفيان5023370236 3د 30 و09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء955977بنعدي محمد5123370238 3 صباحا09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء867177الرسيعي ليىل5223370240 3د 30 و09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء963230الس بعي سلمى5323370242 3 صباحا09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء883650هشام رىض5423370245 3د 30 و09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

3/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

كميياء1022733املرابط فاطمة5523370246 3 صباحا09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1067894البقايل العريب نورة5623370248 3د 30 و09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

طالب طارق5723370250 كميياء907596ال 4 صباحا09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء943770ركسون محمد ايسني5823370266 4د 30 و09/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء981388الشلويب أ ممية5923370267 4 صباحا09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء907881املصمودي وصال6023370268 4د 30 و09/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

و هناد6123370272 كميياء981627أ زل 4 صباحا09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

وب6223370276 كميياء969690اخلراز أ ي 4د 30 و09/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء918392العلوي كوثر6323370279 4 صباحا09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء887958أ عاصوم هناد6423370280 4د 30 و09/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء944834الكعز رش يدة6523370291 1 صباحا10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء971555الشفعي سلامين6623370295 1د 30 و10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

لييش هاجر6723370296 كميياء922460امخل 1 صباحا10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء943758بنشخطري اسامعيل6823370300 1د 30 و10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء927716الرابج مسية6923370303 1 صباحا10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء893441املرنييس محمد7023370306 1د 30 و10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء934368احلرة غزلن7123370312 1 صباحا10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1030871الادرييس يوسف7223370313 1د 30 و10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال
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كميياء934395سهيل السعدية7323370322 2 صباحا10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

ب سومية7423370324 كميياء868358اتي 2د 30 و10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء918608قايش ندى7523370329 2 صباحا10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء972241اباب هنيةل7623370344 2د 30 و10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء900775املراس مرمي7723370347 2 صباحا10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

لييش عيل7823370350 كميياء924115امخل 2د 30 و10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء895920ال غزاوي ندى7923370354 2 صباحا10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء914662الناكدي رحاب8023370358 2د 30 و10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء967790مفتاح اس ية8123370361 3 صباحا10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1020611اليوسفي حياة8223370362 3د 30 و10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1058669ادلوازي دينا8323370364 3 صباحا10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كرام8423370366 كميياء959531العمري اإ 3د 30 و10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء913241الطني هناء8523370367 3 صباحا10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء995906الفايس ماجدة8623370371 3د 30 و10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1004719الغازي أ سامء8723370377 3 صباحا10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1001964بنيعقوب حلمية8823370390 3د 30 و10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء980128القريش يونس8923370393 4 صباحا10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء927709ادلرشاوي محمد9023370406 4د 30 و10/12/20228مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال
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كميياء914591بن صاحل كوثر9123370407 4 صباحا10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء868634الوايل انس9223370409 4د 30 و10/12/20229مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء908546برايض جالل9323370410 4 صباحا10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء956820بلحسني ليىل9423370413 4د 30 و10/12/202210مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء956980بومحوش فاطمة الزهراء9523370415 4 صباحا10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال

كميياء1022434الطاهري فوزي9623370417 4د 30 و10/12/202211مدرسة أ محد شويق بطنجة الفزيايء وال
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17 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية986310العتايب سهام123380007

17د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية985973اخلالجني ش اميء223380014

هل323380018 17 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1031465بنصبيح عبدالإ

17د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية997239الطاليب عبد املومن423380023

17 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1049964امطوش الهام523380029

17د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية916635العبدلوي عبد الرحامن623380031

17 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية867133اخلطيب محزة723380034

18 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1004835احلساين ابتسام823380043

د923380047 18د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية906578الهاليب زاي

18 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1046286أ كذي أ يوب1023380048

18د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1055062البقايل العساوي بالل1123380054

18 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية973253الكداح عزيز1223380055

18د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية989068القشقاش بالل1323380058

18 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية998979مجعون هدى1423380067

ميين حنان1523380075 19 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية952430ادح

19د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1000831بوفراح عبدالاهل1623380076

19 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية952888بورضة معاد1723380079

براهمي1823380080 19د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1022904البناي اإ

19 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1046421ليحضاري عبد امحليد1923380088

ني2023380090 19د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية949333بنحامن أ م

19 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية954161العفايق الفالح عبد الباسط2123380093
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20 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1030718شقرون صفاء2223380094

20د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1017854هندا ازهور2323380099

20 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية955365احلساين برشى2423380107

20د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية937226الزروايل لبىن2523380112

20 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية954017الهرويش حمكت2623380115

20د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية977909اجلباري هناء2723380122

20 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية984149جرمون أ محد2823380127

17 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1001313اخلواط لبىن2923380129

17د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية899107أ زهري محزة3023380132

17 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية913784اكزاني يوسف3123380133

17د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية972090الوديي س ناء3223380137

17 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية936714الطاهرة بنعمر الامني3323380145

17د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية904802بوزين ليىل3423380148

17 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية899425الفقري شعيب3523380156

18 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية893942اس تيتو س ناء3623380159

18د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية883583ملتريي زكرايء3723380160

18 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1033603الصاحلي غزلن3823380164

18د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية954767صيون عبدالعزيز3923380165

18 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1007826الزهريي عيىس4023380168

18د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية948584لصمك يوسف4123380173

18 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية941039بنطاهر السعيد4223380181
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19 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية892695ادلواس محمد4323380183

19د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية982358حيىي عبد احلفيظ4423380186

19 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية918216املريين محمد4523380194

19د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية926314احسانو محمد4623380199

سامعيل4723380210 19 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1024043جمدويب اإ

19د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1001462الفريش عبد العايل4823380213

19 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1051129العيادي بدر4923380216

20 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية907935العمراين املهدي5023380223

20د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية896081يونس بوتغراصا5123380226

20 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية989867بوطاهر معر5223380233

20د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1030207الرابب حمسن5323380235

20 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية989452خرشيش عبد النارص5423380237

20د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية937318بتغراصا خادل5523380238

20 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية935490امعنان رجاء5623380260

17 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية959440ايراج بالل5723380265

17د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1013856زاين محمد5823380268

17 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية983412الصغيار رىض5923380269

17د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية970515امحليدي محزة6023380272

17 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية870287البعزايت يرسى6123380276

17د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية905785مميون محمد6223380284

ميان6323380289 17 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية922865بنعبد هللا اإ
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18 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1068420اخروف محمد6423380293

18د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1008040السعدوين عبدالرحمي6523380295

18 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1001345الشدادي فاطمة الزهراء6623380297

18د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1030091بن جخو محمد أ نوار6723380299

18 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية949327ابن الطيب فاطمة الزهرة6823380302

ية6923380309 18د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية936044عربية ادريس 

18 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1034385ادلردايب فاطمة الزهراء7023380311

19 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية999466خزان معر7123380312

19د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية928878حتايت ابهتاج7223380314

19 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية921852الشارف محمود7323380320

19د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1008326زروال بالل7423380321

19 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية922425محودان امحد7523380322

19د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1015869أ قروش أ رشف7623380324

19 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية991320علمي يوسف7723380325

يس موىس7823380328 20 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية892330ادلري

20د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية978962الغالم محمد7923380330

20 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية906793أ ملوك حكمية8023380334

20د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1054415النوينو فردوس8123380335

20 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية907282ادليالل امحد8223380337

20د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية918479البوطي زينب8323380338

20 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية1008289البكوري محمد8423380343

4/5 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب شفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات ال

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

هل8523380346 20د 30 و10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية الاسالمية986603ادلراز عبد الإ

5/5 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

ن زايد بطنجةاملعلوميات1042897اخلراز خدجية123390004 ة طارق اب 9 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات965132الهيسوف ش اميء223390007 ة طارق اب 9د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات959551الغرابيل أ مني323390008 ة طارق اب 9 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات943181فنداز س ناء423390009 ة طارق اب 9د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1021081اقرميل هنيةل523390011 ة طارق اب 9 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات949017بوعزاوي جالل623390018 ة طارق اب 9د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات977153املرابط هناد723390019 ة طارق اب 9 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات894783بوعصاب أ لء823390021 ة طارق اب 10 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

تة زهري923390023 ن زايد بطنجةاملعلوميات1060672زوي ة طارق اب 10د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات887241طلحة أ نس1023390025 ة طارق اب 10 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

وسف فاطمة الزهراء1123390031 ن زايد بطنجةاملعلوميات958086اولدي ة طارق اب 10د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1064492ارشيقي صالح ادلين1223390042 ة طارق اب 10 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات959648الوخناري خادل1323390043 ة طارق اب 10د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات914937أ شهبار سلمى1423390045 ة طارق اب 10 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ميان1523390049 ن زايد بطنجةاملعلوميات934055اخلياط اإ ة طارق اب 9 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات957168هروسة سارة1623390051 ة طارق اب 9د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ويبع يوسف1723390057 ن زايد بطنجةاملعلوميات933813اق ة طارق اب 9 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1001361املوساوي خادل1823390069 ة طارق اب 9د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/3 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ن زايد بطنجةاملعلوميات1021867ايزاكغن مىن1923390071 ة طارق اب 9 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات877440حمب عادل2023390076 ة طارق اب 9د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1006154المياليح مسية2123390078 ة طارق اب 9 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1031409احلفيظي عبد الهادي2223390089 ة طارق اب 10 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات899261القربوز سلامين2323390091 ة طارق اب 10د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

لياس2423390093 ن زايد بطنجةاملعلوميات871273أ رشيق اإ ة طارق اب 10 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات919407الشنتوف محمد رضا2523390095 ة طارق اب 10د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات927451هبمو حسن2623390100 ة طارق اب 10 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1022922الشهبوين ش اميء2723390104 ة طارق اب 10د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ال سهام2823390106 ن زايد بطنجةاملعلوميات1008586امخل ة طارق اب 10 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1029467خملويف هدى2923390109 ة طارق اب 9 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات870534سعويت اسامعيل3023390113 ة طارق اب 9د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1026158ابوحسوس رش يدة3123390118 ة طارق اب 9 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات877212محوش امحد3223390119 ة طارق اب 9د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات990353الغزيي ايسني3323390120 ة طارق اب 9 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات898459منري خدجية3423390121 ة طارق اب 9د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات884342القنطري جهر3523390128 ة طارق اب 10 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات869860اندي جنالء3623390133 ة طارق اب 10د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

2/3 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

ن زايد بطنجةاملعلوميات997583زهري محمد3723390137 ة طارق اب 10 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات896686اخلطايب بثينة3823390141 ة طارق اب 10د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات867622بن بوعزة محمد3923390150 ة طارق اب 10 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1052990اخلراز انتصار4023390152 ة طارق اب 10د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

3/3 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا الإع



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

26 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة886930املرابط هند123400002

26د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة899113زموري برشى223400003

26 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة949160الشوين سفيان323400005

26د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة982421اليحياوي نبيةل423400006

26 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة992590تلوش أ رشف523400014

26د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة886360سايس ابراهمي623400015

26 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة921316امحيداين سكينة723400016

26د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة939359الشاكري جامل823400021

26 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة973923بنعيل عبدالكبري923400024

27 صباحا12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة906265احلايج ايسني1023400027

27د 30 و12/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة967672فزازي فتح الزهر1123400032

27 صباحا12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة906627العمراين محمد رضا1223400036

27د 30 و12/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة883038الزرهوين الياس1323400039

27 صباحا12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة904793احلس يويث كوثر1423400041

27د 30 و12/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة976891مرصو عبدهللا1523400042

27 صباحا12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة962619بنهتايم وس مي1623400044

27د 30 و12/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة1058857املس ناوي عبد احلكمي1723400049

27 زوالا12/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة990826امحلودي كوثر1823400053

26 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة891662اجلباري سفيان1923400055

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/2 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية



نسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس وال

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

26د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة1035977حييي عبدهللا2023400056

26 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة941543كويفن عبد احلق2123400060

26د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة954141عبد الوهاب عبد احلي2223400062

26 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة1052703بوعالةل مرمي2323400064

26د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة982233ادلرايع فاطمة2423400070

26 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة962983الركرايك أ مين2523400077

26د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة898469القلعي هشام2623400083

كرام2723400085 26 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة939757حموشت اإ

26د 30 و13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة993486قشابو أ محد2823400087

27 صباحا13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة891791هدي ايوب2923400089

27د 30 و13/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة949458احلدويش سعيد3023400092

27 صباحا13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة897133أ كذي هبيحة3123400093

27د 30 و13/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة934872براحة صفية3223400099

27 صباحا13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة981360التغزاوي وليد3323400103

27د 30 و13/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة895665الزريف عبد املومن3423400109

27 صباحا13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة946206الزيغي ش اميء3523400111

27د 30 و13/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة945530عبيد أ ممية3623400113

27 زوالا13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة1010616الكناوي سعيد3723400114

27د 30 و13/12/202212الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانعمل النفس/عمل الإجامتع/الفلسفة944134مرسور هشام3823400116

2/2 يعترب هذا الإعالن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية
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21 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية924369الروبيو لبىن123410004

21د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية963270عسو املهدي223410006

21 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1027218قزنييت البلغييت محزة323410013

21د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1031646جنميي هنال423410017

ة523410025 21 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية922656دكون هداي

21د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية883123سود أ نس623410032

21 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية947984بلحاج محمد امني723410033

21د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية903311لوريغي محمد823410044

ميان923410050 22 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية905505النيت ا 

22د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية944674الغزبوري سكينة1023410058

د نزهة1123410083 22 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية969443بن زاي

22د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1064677اكمون نس مية1223410091

نني عبدالعاطي1323410093 22 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية896769واح

22د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية876997الشكريي هدى1423410098

لييش عامد1523410100 22 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية938657امخل

22د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية964579الفرويق عبداللطيف1623410107

23 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1055883مقية عواطف1723410108

23د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية926308املرنييس سلوى1823410112

23 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية971792الفنايس محمد1923410113

23د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية931016بوزيد الزهرة2023410132

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

1/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع
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(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

23 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية985448الغلزبوري محزة2123410134

23د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1060131بنعمر احلسني2223410145

23 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية876545الزويين عفراء2323410148

23د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية947795العرييب يونس2423410156

24 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1021313اسفاح محمد2523410167

24د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية923998بوزرادي أ سامة2623410168

24 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية883707اولد منصور دعاء2723410170

24د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية879621الربيقاع محمد2823410179

24 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية936895دعواك الياس2923410180

24د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية912570الزكري وصال3023410186

24 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1053333أ ولد عيل سعيد3123410197

24د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية941482ضعيف جليةل3223410199

25 صباحا08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية952725متاوي وليد3323410201

يب خادل3423410202 25د 30 و08/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية973999أ رب

25 صباحا08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1068433ابطوي عامثن3523410208

25د 30 و08/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية945261اخلياري مسرية3623410216

25 صباحا08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية956042رويج ايسني3723410224

25د 30 و08/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1017550حلو أ سعد3823410225

رباق عبد الهادي3923410237 25 صباحا08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1066071ال

ن4023410239 25د 30 و08/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1047262اليوسفي نورادلي

2/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع
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(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

21 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية952052الغرييص يونس4123410242

21د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية985350الزموري محمد4223410244

21 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية868403بن طاهر سعيد4323410246

21د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1049207فارس عبدالسالم4423410257

وح ايسني4523410258 21 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1026010زري

ع4623410279 21د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1014298شقرون انف

21 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية939324بساميك عبد اجمليد4723410281

21د 30 و09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية951781زمراين زينب4823410282

22 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية916683ودل شعيب عبد هللا4923410284

22د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1047263أ هنوك وليد5023410285

22 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية901873طولز أ رشف5123410291

ة5223410298 ت الهامشي اندي 22د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية924210اي

22 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية948575فوزي الامراين بدر5323410304

22د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1012672راين محمد5423410307

22 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1022569احلياين حسام5523410314

ق معاد5623410318 22د 30 و09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1004466مرزي

23 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية912569املس بايح اممية5723410321

23د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1044636أ زاكل نورالهدى5823410323

ي بدر5923410325 23 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية979172زرع

23د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية996219املرابط ايسني6023410327

3/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع
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(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

راهميي محمد6123410328 23 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1025676ال ب

23د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية942645زروق وجدان6223410329

23 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية944038الرايم قتيبة6323410330

23د 30 و09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1067061صغراين وجدان6423410332

24 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية926651بوراس عبد الرش يد6523410337

24د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية875158توشاين محمد6623410340

لياس6723410354 ي ا  24 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية987056دراع

24د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية906174العوين ماجدة6823410361

24 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية928701البقايل فطمة6923410374

24د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1055489مرغي محزة7023410378

24 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية977190قداش حسام7123410380

24د 30 و09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية935546القرصي يونس7223410387

وب7323410395 25 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1047214لكحال اي

25د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1051353احيل عبد احللمي7423410396

25 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1017007اليوسفي خادل7523410399

25د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1043274حدويث سعيد7623410401

25 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1025615ارضيف هيمث7723410418

25د 30 و09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية894477بوكو اسامعيل7823410424

25 صباحا09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية986699القادري عبدالواحد7923410428

25د 30 و09/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1036371عاكد زهري8023410434

4/6 الن مبثابة اس تدعاء جامعي لجتياز الاختبارات الشفوية يعترب هذا ال ع
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       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

21 صباحا09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية979632الصاط محمد8123410435

21د 30 و09/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1038157اخلياطي حامت8223410440

21 صباحا09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1041036بنتنان محمد8323410441

21د 30 و09/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1051229السويين عبد اجمليد8423410443

21 صباحا09/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية912596بن الرايض املهدي8523410448

ربابيش محمد8623410450 21د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية914389ال

21 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1016631أ براكن محمد أ مني8723410451

21د 30 و10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية908638العافية نزار8823410453

22 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية884592أ شهبار سلمي8923410458

22د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية958713بن عياد طه9023410459

راهمي9123410465 ب 22 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية956239العرسي ا 

22د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية910022بلمعطي عبد الكرمي9223410466

22 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1017029بنعليلو موىس9323410469

قي صالح ادلين9423410471 22د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية875765البقايل احلراي

22 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1045535ش نانة ش اميء9523410474

23 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1006605الكومري سامح9623410491

23د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1003199الشهبوين حسن9723410494

23 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية921556احديدان جامل9823410495

23د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1006705بن سلامين صابر9923410497

23 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية972738فارس عبد الاهل10023410503
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القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

(ال عدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية

23د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1016103اخلطايب فاطمة الزهراء10123410506

23 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1047628الشنتوف احلسن10223410508

24 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية938310قدوري عادل10323410509

24د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية958382أ بيه املهدي10423410510

24 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1008992بوجلفي حسن10523410511

24د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية872173ادلواس محمد10623410513

24 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية970912العرصي نبيةل10723410523

24د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية999304قشار أ رشف10823410526

24 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1018285حبا فاطمة10923410537

25 صباحا10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1006496بنحادة كوثر11023410540

25د 30 و10/12/20228الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية875093العرود وصال11123410547

25 صباحا10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية937584ازاكو امحد11223410549

25د 30 و10/12/20229الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1038412الريفي عبد العايل11323410552

25 صباحا10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية960386أ عراب وئام11423410553

25د 30 و10/12/202210الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية1019813احلنودي وس مي11523410568

25 صباحا10/12/202211الثانوية التأ هيلية احلسن الثاين بتطوانالرتبية البدنية994374املهراوي احلسني11623410571
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