
االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

712597 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينامن اليخاف السالكة7112

768875 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابوكدم محمد7113

825780 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناباللي مريم7114

837047 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناحيدار سكينة7115

716842 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابوراس ايوب7116

864060 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينامنصور  عيادة7117

741473 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناخليفي ليلى7118

749410 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابال امباركة7119

810534 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابوكرارى ربيعة7120

865132 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناجلباخ عائشة7121

824193 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينااسكيح تومية7122

735608 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناالمدهوني حليمة7123

836280 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابوكنين سناء7124

768321 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابوكدم الزهرة7125

849460 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناالعيشي حياة7126

771873 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناابدار حسنة7127

760986 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناابكير محمد7128

821075 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينااوالمحجوب المهدي7129

688482 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سيناكرفاوي حليمة7130

663446 Salle 10الثانوية اإلعدادية ابن سينابتبوقالت عبد الجليل7131

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  1صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

858474 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناالغالي اخليهنا4088

813593 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناحيسون احمد4089

740926 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينابوفوس ليلى4090

863043 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينالعناية مريم4091

668832 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناليعيشي نجاة4092

789097 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينابيبوط مولود4093

750447 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينالكدالي لحسن4094

709344 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناعويمر مصطفى4095

697542 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينالكيتوف أيوب4096

692658 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناوكاري نورالدين4097

767949 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناكدل حليمة4098

800631 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينامدسم زينة4099

747750 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينااياه محمد سالم4100

842197 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينابوركع محمد4101

718379 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينابواعراب نعيمة4102

710583 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سيناميسين سكينة4103

811527 Salle 09الثانوية اإلعدادية ابن سينابوجناح فضيلة4104

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  2صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

732056 Salle 08الثانوية اإلعدادية ابن سيناانجار مصطفى5062

796445 Salle 08الثانوية اإلعدادية ابن سيناذهوز جميلة5063

829019 Salle 08الثانوية اإلعدادية ابن سينابيالل مصطفى5064

700675 Salle 08الثانوية اإلعدادية ابن سيناعدنان محمد5065

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  3صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

861852 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناطوير محمد6166

713867 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناكدوار فاطمتو6167

844337 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينابشي سناء6168

752423 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناغانم طارق6169

803722 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناعيوش ايمن6170

826186 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناودا شيماء6171

694190 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينابرزيك أمينة6172

794458 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناشربارا حمزة6173

698867 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناسغير الجيدة6174

856825 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناباج خولة6175

849684 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناالشركوي رباب6176

835432 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينابوتوميت بوعيش6177

825085 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينابوتفسوت عبلة6178

865506 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناالبطل هد6179

759871 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناالزين محمد6180

801547 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناخيري حمزة6181

778283 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناالخور محمد6182

841145 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سيناالهادي نادية6183

859320 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينالفقيار جميعة6184

706543 Salle 07الثانوية اإلعدادية ابن سينابوكنين نادية6185

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  4صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االمازيغية: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

814650 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سيناتيضاف سالم2033

817155 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سينابهروشن حفيظة2034

695164 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سينااولحوس حسن2035

793195 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سيناموكلي توفيق2036

726715 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سينابن الصغيار الحسن2037

789891 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سيناعني يوسف2038

818379 Salle 06الثانوية اإلعدادية ابن سينااد عمار جمال2039

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  5صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

736673 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناعبدالدائم حفصة1557

682231 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناابكشوا مولود1558

661611 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سينالبراص لطيفة1559

779593 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سينامزين عمر1560

818702 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سينامباركة الراشيد1561

815383 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناشيا رباب1562

740770 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سينايرعى خول1563

762569 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سينازعواط مريم1564

649016 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناالغزالي محمد1565

776016 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناعازيز مريم1566

832509 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناأكجيف نعيمة1567

691663 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناسكيح حمزة1568

686318 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناوكاري مريم1569

684075 Salle 01الثانوية اإلعدادية ابن سيناعبيد عائشة1570

682777 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناامهيمر ربيعة1571

771010 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينابوجناح سيداحمد1572

845616 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناالكوناني فتيحة1573

707836 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينابمرزاف سويلمة1574

851447 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناورد خديجة1575

800444 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناخيري حليمة1576

801010 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناخيري سكينة1577

750555 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينااسالي سعيد1578

766051 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سيناابن علي رشيد1579

710297 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينالغزال رباب1580

824095 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينابوفوس فالة1581

839105 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينابوعنيس احمد1582

811843 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينابريك فراجي1583

819194 Salle 02الثانوية اإلعدادية ابن سينالكتيف النين1584

780631 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناعادي فاطمة1585

849229 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سينابومحار   حسناء1586

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  6صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

786699 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سينالبيهي نوال1587

656549 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناأياه عمار1588

787265 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناالبابي جيهان1589

731819 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سينابوزالف عائشة1590

782719 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناالشرغي بوزيد1591

647531 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناالغدال خديجة1592

787170 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سينازديدات  نهيلة1593

685783 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناكردالس  محجوبة1594

849814 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سينااوبال بوجمعة1595

844758 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناالكوناني سهام1596

710341 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناجكان المحجوب1597

844161 Salle 03الثانوية اإلعدادية ابن سيناالخرشي ليلى1598

818437 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناعكيدة سعيدة1599

852578 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سينابيكا مريم1600

687831 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سينابوزنكاض حدهم1601

698143 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناالكهل الزينة1602

765129 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سينابنمنصور حمزة1603

813685 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناعبد الدائم اميمة1604

862042 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناكروم سعيد1605

843874 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناحبتي يوسف1606

717373 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناخطاب سارة1607

832834 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناالمتوكل رجاء1608

732457 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سينااالبرص عمر1609

853032 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناعبيدا  عبد الوهاب1610

749640 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سينابوعسيريا سعاد1611

650479 Salle 04الثانوية اإلعدادية ابن سيناباحيج البشير1612

721154 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالبر رشيدة1613

791680 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينابالتي خالد1614

856582 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالحروشي ليلى1615

658765 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناعالل سفيان1616

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  7صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

793671 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينااطويف مريم1617

741441 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينابشي نجاة1618

755916 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينابوشان مباركة1619

851581 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناباتي جولة1620

730777 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالبيضاء ربيعة1621

821383 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالغدال  بوجمعة1622

758104 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالقاضي خديجة1623

763470 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالكتيف السالكة1624

812604 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينااهشهاش فاطمة1625

734521 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سينالباعلي كريمة1626

711225 Salle 05الثانوية اإلعدادية ابن سيناالكبش لهدية1627

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  8صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االجتماعيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

818736 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعزين ليلة3253

781793 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعخلوق عمر3254

826074 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاولبياض رشيد3255

662877 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعإحشاش أسماء3256

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  9صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االقتصاد والتدبير: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

704358 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاالسوي سعادو3461

855794 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلحرور  سارة3462

732475 Salle 10الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاالسماعيلي حسنة3463

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  10صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية االسالمية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

681644 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوفرو نوح3307

859401 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوبرين حفصة3308

682919 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالخاشي المفيد3309

687609 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاليزيوي غزالن3310

744104 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالجاكني حفصة3311

768007 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاكناو اسماعيل3312

703013 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعركاك امبارك3313

713132 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعطويل راغية3314

769130 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعازوكاي احمد3315

824230 Salle 08الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلكدالي احمد3316

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  11صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية البدنية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

850467 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالخرشي حمدو3360

702679 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعكرشان ابراهيم3361

732528 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلكزولي مبارك3362

789021 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوماطة حسن3363

684857 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلطيف حسن3364

770393 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبمرزاف اسماعيل3365

736140 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعهبادي مبارك3366

659688 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالغدال محمود3367

862586 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالخبزاز زكرياء3368

847175 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعحياني خالد3369

715033 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالطنيش ايوب3370

825499 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعبيدي يوسف3371

853921 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلطيف ابراهيم3372

784636 Salle 09الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأركاز محمود3373

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  12صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التكنولوجيا: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

770092 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاغراس سعيد3455

858249 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعقروق محمد رضى3456

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  13صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الرياضيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

702197 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعريمز  عاليگ3043

715897 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأيت المودن  أحمد3044

748190 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعارجدال عبداهلل3045

842239 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعطار محمد3046

697572 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاسكارن يوسف3047

743768 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعضبيع الحسين3048

762439 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعحيماد ابراهيم3049

732065 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالبريم السعدية3050

800095 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأزكاك سليمان3051

682128 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعادبا اسماعيل3052

811418 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعمعان خديجة3053

781404 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعانجارن حمزة3054

799093 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبابانا حسناء3055

794007 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعازكري علي3056

678767 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعباعروص اجو3057

838962 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعادالحاج السعدية3058

735735 Salle 04الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعداوود بونيال3059

694569 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأكمور ايوب3060

744643 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاوعنطر عبداهلل3061

788833 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاعربات اميمة3062

663813 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشكا رشيد3063

674417 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأنجار محمد3064

680021 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعتوكمان محمد3065

708407 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأوبالل المهدي3066

703866 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالحبيشى شادي3067

838873 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاسوس سعيد3068

705161 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالحيويل حنان3069

744507 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعمحمد الدكار3070

758628 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعابيدار فتيحة3071

759863 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالزاهري امنة3072

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  14صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الرياضيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

758389 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبورقرق صفاء3073

793742 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعمراوي أمين3074

823137 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلبادين اسماء3075

823481 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعجغاغة بنت اخوالها3076

803247 Salle 05الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعايوب نهيلة3077

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  15صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفة: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

860554 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعزغمان محمد فاضل3270

795601 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوركبة مريم3271

780231 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلمصيبان كريمة3272

815543 Salle 11الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوتوميت  خطري3273

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  16صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

785506 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالساري عبدالهادي3546

746814 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاتزكريت محمد3547

736433 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالحمري سفيان3548

863820 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعارجدال الحسين3549

693642 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعابوماضي عبدالكريم3550

768239 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبونيت محمد3551

787380 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبعلي فيصل3552

703949 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاكزيلو محمد3553

831189 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعايت خايوسف يونس3554

819118 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأوجامع  عبدالصمد3555

788109 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالبواد يوسف3556

818771 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعادالحاج خديجة3557

760406 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوكنين رباب3558

745349 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالخليلي حسناء3559

771614 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافععدي نورالدين3560

806124 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعنبوبي  حسن3561

692017 Salle 06الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالكيتوف خليهنا3562

736905 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعيوض جمال3563

678888 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأحمين  علي3564

852123 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعماري ياسين3565

682341 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبلفقير  محمد3566

648943 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبنطالب  عبد الرحيم3567

762812 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعسوايلوح حبيبة3568

845896 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعهبال حسن3569

795885 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعايت احبيب محمد3570

710363 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعايت صاليح  نهيلة3571

785203 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعلغزال حمزة3572

818891 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشكار هجر3573

720422 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشبوع محمد3574

745438 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعامركاس لطيفة3575

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  17صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

681564 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاولهنود بوبكر3576

683796 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبكريم عبداهلل3577

840698 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعريبي مريم3578

713801 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاوغزيف نورالدين3579

838145 Salle 07الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبوجمعة  محمد3580

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  18صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة االنجليزية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

678729 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعمرجاني سهام3182

738602 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالحنصالي عبد الجليل3183

806241 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأيت الطالب لبنى3184

764700 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعابرقاوي ادريس3185

800104 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعنجار مريم3186

790611 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأسكور سليمان3187

804902 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعحيان الباتول3188

672222 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأطويف أميمة3189

648560 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعمزي نجاة3190

703382 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعاحنيني مينة3191

813177 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشمورك فاطمة الزهراء3192

673048 Salle 03الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعازيلك سارة3193

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  19صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة العربية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

851733 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبيكا فاطمة3667

646185 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبعيكيك لحسن3668

824874 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالزغاري فاطمة3669

819308 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالشين بوجمع3670

777348 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشكوتي موالي3671

690198 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعالوي راضية3672

676912 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالغزالي النين3673

769594 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعخمشان سعيد3674

744755 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبجرجي فاطمة3675

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  20صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

646362 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعحاجي سمية3757

749729 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعمريم منصور3758

783507 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعادعمار حسن3759

758609 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعشجيع إيمان3760

757085 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبروك عمر3761

836996 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبنطالب رشيدة3762

706488 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالطالب  البشارة3763

754804 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبالل أميمة3764

787674 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالعلوي فاطمة3765

758576 Salle 02الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعأطويف ليلى3766

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  21صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

الزاك- أسا : إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

المعلوميات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

692625 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعبار ليلى3615

865299 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعريكاط هيبا3616

687346 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافععبدايم فدوى3617

846153 Salle 01الثانوية التأهيلية عقبة بن نافعالقوتلي صالح الدين3618

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  22صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

718961 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولادهوز محمد7078

774866 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولمجوطي محمد7079

716887 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوهندا جمال7080

849397 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولمتوكيل فوزي7081

785653 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولويسي سلم7082

766775 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولاهريش ابراهيم7083

785352 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولادغار بوجمعة7084

786242 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولّ أبدرار أحمد7085

860807 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولبيكوركار عمر7086

778279 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولبنمحمد بوبكر7087

707023 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوفركي لحسن7088

725659 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولحموش ابراهيم7089

734073 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولحيدرار محمد7090

664355 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولتق تق لطيفة7091

675510 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولسميو احمد7092

689985 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولالطويل  نعيمة7093

823525 Salle 10الثانوية اإلعدادية الحسن األولبنفاتح سعيدة7094

787854 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولامالخ عبدالوهاب7095

834024 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولحجوب  إلهام7096

766926 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولادريوش محمد7097

735167 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولشاكر  احمد7098

766125 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوتشكلت الزهرة7099

674340 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولإسكهوان عبد الرحمان7100

846209 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولزكري الحسين7101

864030 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن موسى  سعيد7102

787264 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوهادي محمد7103

830813 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولازيزي مبارك7104

745616 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن حمو ايمان7105

744739 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولالعرج محمد7106

823715 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوتمحضرت فاطمة7107

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  23صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

748848 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولطوير مريم7108

846873 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولوفضوض حفيظة7109

790879 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولجالي أنير7110

772980 Salle 11الثانوية اإلعدادية الحسن األولتشاطا حنان7111

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  24صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

663338 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولحموش احمد4051

726914 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولازكان بوبكر4052

691619 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولمفركس مبارك4053

670169 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولهميش الحسن4054

820510 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولالشكر محمد4055

765038 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولابدار محمد4056

798241 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولبولحنا محمد4057

796354 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولبيجديكن أمال4058

746060 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولالخصاصي مولود4059

664131 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولالوك علي4060

715769 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن شفي يوسف4061

738173 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولادعمر عبد الرحمان4062

809268 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولاوبوجا محمد4063

790053 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولالكاملي ضحى4064

853843 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولابوطالب البشير4065

833173 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولاكناو فاتحة4066

749572 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولشنكلي أحمد4067

837809 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولأكرام الحسان4068

856433 Salle 12الثانوية اإلعدادية الحسن األولالدهوز سميرة4069

808742 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولنباب طارق4070

795978 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولتكزومت رشيد4071

860424 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن داوود محمد4072

811229 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن الطاهر  علي4073

824299 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن الطيب فاطمة4074

785345 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوكورن عبداهلل4075

811401 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولداز عمر4076

704892 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولالعجاج سارة4077

704691 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولتلمودي حنان4078

827424 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولادهمون هند4079

679672 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبيدراري فاطمة4080

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  25صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

776758 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولالمودن احمد4081

745776 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولوهيا سفيان4082

763115 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولبودبوش السعدية4083

678978 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولشادلي اسماعيل4084

847015 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولالداودي سميرة4085

791606 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولأوزال بوبكر4086

730626 Salle 13الثانوية اإلعدادية الحسن األولحدانا صالح4087

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  26صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

723960 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولدعنون عمار5048

866290 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوقرن هشام5049

820418 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولهنداج ادريس5050

759337 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن قدور عبد اإلاله5051

771124 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولبعلوي محمد5052

785850 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األوللفقير خديجة5053

760089 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولجوهري خالد5054

797523 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولأبليل سعاد5055

791080 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولابوعلي محمد5056

833829 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولالعامري سكينة5057

866636 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولتودرتي زينب5058

756306 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولالقرش سالم5059

714443 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولبهوش لحسن5060

703472 Salle 14الثانوية اإلعدادية الحسن األولالموذن سعيد5061

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  27صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

846708 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولأبعوز مريم6090

750000 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولزلفي مريم6091

743689 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولاذبلعيد خديجة6092

774872 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولالخطابي ياسين6093

761688 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولحموش علي6094

855453 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولكدوش ابراهيم6095

808740 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولحمادي أسماء6096

767452 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولقلعي بدر6097

677652 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولاضرضار ابراهيم6098

848187 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولالفال رشيد6099

758436 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولراجي سميرة6100

727347 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولأعراب خديجة6101

770828 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن تاكر  سعيدة6102

812058 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولكنك مصطفى6103

814219 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولاوبليق سناء6104

717658 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولعفيف رقية6105

741638 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولاعشاري الحسين6106

672693 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولمشيش  إسماعيل6107

806441 Salle 06الثانوية اإلعدادية الحسن األولمزين رباب6108

821239 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولبورجى عمر6109

749259 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوفوس محمد6110

750688 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولالعولي  صالح6111

788526 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولخربوش عزيز6112

839796 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولهموش امال6113

790396 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولسركوح جميلة6114

838330 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولالفضيل صليحة6115

710999 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولسالم  عابد6116

806438 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولاطبيب ايمان6117

704409 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولليوبي ليلى6118

725025 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولسوسيف محمود6119

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  28صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

711558 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولحفصي أحمد6120

781627 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األوللبويهي  عائشة6121

814972 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوجرفاوي سميرة6122

805863 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولديشكور  حميد6123

755882 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولهندا محمد6124

792703 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولالحمدوني حادة6125

804963 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولالكبش عبد اللطيف6126

822413 Salle 07الثانوية اإلعدادية الحسن األولمجيدي عبد العظيم6127

685356 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولالصوبايري حمدي6128

736758 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولامركول يونس6129

860263 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولالكندي سناء6130

807760 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولحيدارا أشرف6131

699121 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولدرني  نجاة6132

814290 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولايوب اوبحمان6133

663611 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولحدية ياسر6134

675249 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولشرف سهام6135

772839 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوغنيم حنان6136

741622 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولعمي رشيد6137

846670 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولصولوح رشيد6138

683397 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولبودي أميمة6139

745499 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولشحور عبدالحميد6140

817037 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولصامع سناء6141

672109 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولمروان زينب6142

730931 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األوللطيف ليلى6143

677609 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولاديحي عمر6144

779734 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولاسياخ ابتسام6145

816170 Salle 08الثانوية اإلعدادية الحسن األولبنحسي احمد6146

695782 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األوللركو الحسان6147

686504 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولعبدالرحيم نايت سي6148

775557 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولالشهابي  عبداهلل6149

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  29صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

795350 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولالقاضي محمد6150

865564 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولامسعود رضا6151

789362 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولاجلول جمال6152

714142 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولالمحندي إيمان6153

690856 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوحيتة يونس6154

767975 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولزهيد وليد6155

672151 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوتومزين البشير6156

825387 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوهمو هشام6157

701546 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولامجوض حسناء6158

747740 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولأجد نورالدين6159

674378 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األوليونسي حسن6160

695020 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولكولحيان حسن6161

679116 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولاتخروفت مريم6162

713412 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولالنعيجة سكينة6163

667334 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولفراح  سكينة6164

815337 Salle 09الثانوية اإلعدادية الحسن األولالكلوش حسناء6165

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  30صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االمازيغية: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

715930 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسأوان نعيمة2020

680821 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبوخري حبيبة2021

723518 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريساطراش محمد2022

788840 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسشرف الدين سناء2023

790358 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسأنجار  السعدية2024

789777 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسبركفي حبيبة2025

815811 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبخري الهاشم2026

725942 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسادمولود حفيظة2027

758551 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسالركراكي  الزهرة2028

800198 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبريم  هشام2029

743236 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسالرائس لطيفة2030

713979 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريساضبيبن سناء2031

703220 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوحلموش عمر2032

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  31صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

718085 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالحاجي حفيظة1156

859359 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالشجيع مريم1157

662655 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالعالية هاني1158

801491 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولادمولود لطيفة1159

795260 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولحيفوفي امينة1160

750677 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالساسي ابراهيم1161

845253 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالوارع جميلة1162

776430 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولحدوش المدني1163

751900 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولاناتوف رقية1164

672465 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولبيوكار الزهرة1165

698443 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن رزوق سناء1166

716655 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولكليف عائشة1167

831763 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولواهيا احمد1168

810484 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولسوسي محمد1169

753792 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولالمرواني منار1170

756315 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولاقادير حنان1171

677832 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولفكواهلل فاطمة الزهراء1172

759673 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولموين ايمان1173

826893 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولسعد خولة1174

716431 Salle 01الثانوية اإلعدادية الحسن األولعدي ليلى1175

848075 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولانوار عبدالكريم1176

763524 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولسركوح يوسف1177

796178 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولحما صارة1178

863701 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولواهيا عبدالعزيز1179

850709 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولأبوالقاسم محمد1180

839951 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولتفغيت مريم1181

710037 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولدردكة فاطمة1182

653470 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولبناوي مبارك1183

810071 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولبهاش الحسين1184

766907 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولابوطالب فتيحة1185

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  32صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

728783 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولاوشن احمد1186

708875 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولبحروت خديجة1187

814324 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األوليكوت حبيب1188

696228 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولتوال رشيدة1189

815853 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولجامع فيصل1190

720486 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولازكزاو مليكة1191

717008 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوفوس حسن1192

704452 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولإجمك عزيز1193

851438 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولصغير با محمد عبد اهلل1194

674138 Salle 02الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوشميض فاضمة1195

727072 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولالمنضور يامنة1196

814469 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولأيت موالي كريمة1197

747148 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولميسين فاطمة1198

682153 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولمطاب الزهرة1199

847025 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولجندري عائشة1200

787926 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولمعروف خديجة1201

796677 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولحما رشيدة1202

779763 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولداخل فتيحة1203

800365 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األوللهنا محمد1204

723378 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولسمية  السبيطي1205

779076 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األوللكراع العربي1206

777471 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولبوغراس فتيحة1207

712953 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولاشهبون حفيظة1208

738125 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولدويه شيماء1209

813014 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولطاي محماد1210

793064 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولبلقى بدر1211

794319 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولالخياطي جمال1212

810856 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولحميطوش ياسين1213

823093 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولازرو السعدية1214

801494 Salle 03الثانوية اإلعدادية الحسن األولموك مريم1215

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
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القاعة رقم االمتحان

749237 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولفارس سعاد1216

754736 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولاوتزروت عائشة1217

720928 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولالسعيدي لمياء1218

699793 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولازدكاز خديجة1219

709024 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولأباري خديجة1220

837380 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولسفرت حليمة1221

743592 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولمسهل حبيبة1222

654829 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولأومومش الحسين1223

748601 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولبها زهرة1224

730584 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولبرغوت مريم1225

789167 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولهمان خديجة1226

647626 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولأوراغ مريم1227

673696 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولأكي  مريم1228

741292 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولافران محمد1229

699367 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولبركة نهيلة1230

665546 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولأمنزوي مليكة1231

845724 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولابن ادر عائشة1232

812017 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولشنان  حفيظة1233

827144 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولاخبريش مليكة1234

786276 Salle 04الثانوية اإلعدادية الحسن األولبركات سميرة1235

696209 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولجوماني  فاطمة1236

773733 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولغريب خديجة1237

755357 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولتفلت ابراهيم1238

799408 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولالصبار عبداللطيف1239

757286 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولالخليلي رباب1240

787263 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولالبور ابراهيم1241

799717 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولجواد مريم1242

757394 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولفارس الزهرة1243

776573 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولرحيمي فاطمة1244

752100 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولأناتوف سناء1245

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على
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القاعة رقم االمتحان

765716 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولفارس نجاة1246

826107 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولناصيري محمد امين1247

667671 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولحدوش ايوب1248

739943 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولبشاشا الهام1249

650715 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولسمراوي مليكة1250

811684 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولبن حماد مينة1251

773385 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولاربعي هشام1252

749457 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولطاروس احمد1253

733844 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولأنشوم مريم1254

720844 Salle 05الثانوية اإلعدادية الحسن األولخياطي هاجر1255

714893 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمخليص عبداهلل1256

723722 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسادعمر اسماء1257

762661 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسصوالحي فاطمة1258

662763 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبيا الخليل1259

697120 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسرامدي رشيد1260

852688 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسأنزيض فاطمة1261

670644 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوهدى     حنان1262

680262 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسابليح حبيبة1263

826839 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبجنان راوية1264

829590 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريساعبيد النبي عائشة1265

702876 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبودجاج عياد1266

779657 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسادعبو سهام1267

685527 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسميسين خديجة1268

760320 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوعالم ماجدة1269

843295 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوزرود عالي1270

826267 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسدرواشي  طارق1271

699071 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسبرزوق حسناء1272

742105 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسالدوش صالح1273

843374 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسأياو عائشة1274

721137 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي ادريسجوان نادية1275

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
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القاعة رقم االمتحان

692567 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسلمباركي هجر1276

817125 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسعليوا  مريم1277

740159 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسسبابو مريم1278

673038 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسدويبة حنان1279

727558 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنصافية مروة1280

755798 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسحدا البتول1281

722333 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمساعدي سارة1282

795039 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسازاض الحسن1283

649646 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسبعنان شريفة1284

761119 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسمحايد ليلى1285

805864 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسباعروص نعيمة1286

771609 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسحمو حسناء1287

830115 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسباعزي مريم1288

859659 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسبن شواض ابراهيم1289

846994 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسانشوم الزهرة1290

688144 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسبكاج زكرياء1291

759303 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسرخاوي مريم1292

819307 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسحمو سعاد1293

807205 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنموح مصطفى1294

720074 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي ادريسأوزال رشيدة1295

702867 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسخيي سارة1296

707434 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسادهوز محمد1297

798526 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسباريا الهام1298

851287 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسحيداس حنان1299

670719 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمخفي الحسين1300

679747 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسمبروك يونس1301

818917 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسابدار ليلى1302

731715 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسواكوني مليكة1303

810764 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمودن عبد الواحد1304

733080 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسأنشوم كلثومة1305

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
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القاعة رقم االمتحان

727242 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسالشويخي احمد1306

710688 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسادياسم الطيب1307

761034 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوليد علي1308

803102 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسجيكال ياسين1309

770899 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسالموزكي فاطمة1310

736552 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريساحفيظ حفيظة1311

773651 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسادراق سعدية1312

812389 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسعبسى حسناء1313

739291 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوهزي محماد1314

678723 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي ادريسحجاط الحسين1315

746518 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسوطاش فاضمة1316

663505 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسالصخي سميرة1317

754466 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسكراكي سفيان1318

741056 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسولسو فاضمة1319

761495 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسقاسمي لطيفة1320

797446 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسكشة كنزة1321

709240 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسالحياني فاطمة الزهراء1322

742121 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسمبروك ايمان1323

699990 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسابالي حنان1324

810968 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسمروان فاطمة1325

741875 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريساجضيض جمال1326

662956 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسكاشو عبد اهلل1327

800830 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسمطيع حفيظة1328

714090 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوال مريم1329

748118 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوزرع فاضمة1330

716830 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسغفور تكدة1331

808260 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسايت الطالب اسماء1332

722675 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسبهيد فاطمة1333

810335 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسأيتيشوت مصطفى1334

751689 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي ادريسخباش ياسمين1335

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
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798634 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسنبولسي  فاطمة الزهراء1336

786168 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريساملواوبيروك فاطمة1337

716720 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسحادف مريم1338

774099 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسانجار كريم1339

840038 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسشهايب  دريس1340

704659 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسغانمي محمد1341

692206 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنمحمد سعيد1342

761662 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسجفرار خديجة1343

679712 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبنوج حفيظ1344

760827 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسمهايس فاطمة الزهرة1345

840913 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريستكنيت ايوب1346

743446 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسزربان خالد1347

652489 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنعثمان حسناء1348

666557 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسبورتي مينة1349

749778 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسلهنود مريم1350

851400 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمكيل اسامة1351

653205 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسعاطفي خديجة1352

715369 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسالعسري ابراهيم1353

721207 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسبن احمد لطيفة1354

788492 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوتنخار  حياة1355

684700 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسحميدي هاجر1356

764381 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمسيكيني فاضمة1357

719016 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسدومني نادية1358

762141 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمبروكي امال1359

792602 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريساوعدي سميرة1360

809107 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسبهية حفصة1361

672224 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسفوقس صفية1362

825305 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسأيوب العبداوي1363

791261 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسالسائيح حياة1364

692304 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنصالح حورية1365
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740979 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسالحرتي مريم1366

684140 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريستضوت براهيم1367

732421 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسعزاب مريم1368

748387 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسزهواتي ايوب1369

707238 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوهادي محمد1370

790615 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريساخبريش مريم1371

726264 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسالساخي السعدية1372

667351 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسبومبا شيماء1373

838508 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريسابدا نزهة1374

678381 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي ادريستلميد مريم1375

780864 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريساجمك ايوب1376

806684 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالناصري مصطفى1377

855078 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوزرود يوسف1378

812694 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمدني فاطمة1379

718375 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالشليح سكينة1380

684389 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسفارس حسناء1381

739737 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالحيني حنان1382

811662 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسامسعود خديجة1383

816798 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسعاصم حياة1384

681834 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسبروم غزالن1385

817297 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريساشقرفاش محمد1386

774726 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالجبار فتيحة1387

825473 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسضاني ابراهيم1388

668002 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسمنصور حسناء1389

823056 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسبردوز خديجة1390

725764 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسداعنو الحسين1391

799199 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسجموض اكرام1392

782592 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسالتويركي زهرة1393

842583 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسكاضيض شيماء1394

795660 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي ادريسدهباني  بوبكر1395
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800423 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابومزراك فدوى1396

704569 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعبيل فاطمة1397

805445 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالوزاني لطيفة1398

675558 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابوالمجد فاطمة الزهراء1399

772827 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالكتيف بوزيد1400

862383 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبودبوش جامع1401

771464 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللفقير لطيفة1402

665095 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالشبابي لمياء1403

807932 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابوالقاسم عبد الرحمان1404

679340 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاغالسن عبداهلل1405

763208 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللسعاد بوتشكيل1406

745268 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالخياطي  مصطفى1407

677552 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاشبوق لحسن1408

687380 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبجديد مريم1409

749481 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابالغ حسناء1410

690828 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحجو عبداهلل1411

780322 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعبو فاطمة الزهراء1412

761386 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللازروال خديجة1413

773240 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوكورن السعدية1414

645878 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعمراني حليمة1415

790147 Salle Réunionالثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللغويتي حسناء1416

722380 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادلحسن نجاة1417

740283 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللمسكين نزهة1418

655285 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللايت يعزى محمد1419

743980 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحسينات سعدية1420

827235 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللسعد اسماء1421

759333 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمحيريك  مريم1422

707043 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللهرموش فاطمة1423

758481 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبورجا لطيفة1424

821091 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبومادي حسناء1425
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القاعة رقم االمتحان

793596 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاطراش  كريمة1426

787909 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعيسوك عبد اهلل1427

821458 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالسويسي  جمال1428

766013 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشناوي مريم1429

728232 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابوالقاسم ادريس1430

747495 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللجعفري محمد1431

727762 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللامركاس عيادة1432

762408 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأجموح بوبكر1433

714169 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأوغزيف محمد أمين1434

676273 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحافيضي حمزة1435

835932 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابعقيل ياسين1436

849476 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابراهيم الياس1437

652289 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللايت موم   عماد1438

734572 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاملوا زهرة1439

762321 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوطويرات أسماء1440

721350 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعمري سناء1441

662302 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبلحسن عبد الرحمان1442

725799 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللايت مماد عادل1443

853230 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللارشكيك  عمر1444

774743 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاليعقوبي محمد1445

719599 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوفي مبارك1446

834093 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبمهوت عبد الكريم1447

745447 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالكامل حسن1448

677881 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابدار يوسف1449

702785 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتريفيس الصغيرة1450

774567 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعثمان مريم1451

739237 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاألدوزي آمنة1452

715685 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاعويس ايوب1453

713297 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبالوي لطيفة1454

787049 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوبديه ليلى1455
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844280 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللفودان محمد1456

727044 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوالضاهر لطيفة1457

840667 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللخالدي يحيى1458

797306 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأبودرار بوبكر1459

766339 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادكاك لبنى1460

689444 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللامزيان حنان1461

811219 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتشاطا  نادية1462

773148 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوكرن فاضمة1463

648530 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبلحسين الحسن1464

812588 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالنويعير علية1465

847704 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحسون عائشة1466

745263 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبنهمو نجاة1467

663394 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللداسي زهرة1468

815955 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشياهو حسناء1469

831819 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمين احو1470

775337 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبهوش حفيظة1471

806330 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحسني رشيد1472

690921 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكناو نورى1473

862554 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللوبابي اوميمة1474

842948 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالراكب اميمة1475

789946 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللموين فاطمة1476

717543 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللكريم  رقية1477

821342 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللهموش مليكة1478

828996 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادبالحسن فاطمة الزهراء1479

717351 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللكنين علي1480

821658 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبويس يوسف1481

647874 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحريرد احمد1482

676983 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللهماين سامية1483

775822 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللرضوان عبد الحميد1484

810168 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللخمشان حسن1485
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688344 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاوبركا عبداهلل1486

709252 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوايور نعيمة1487

844005 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللافن ابراهيم1488

669117 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللصوصان ايمان1489

783794 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالبرهومي خديجة1490

740728 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللموزون مريم1491

788418 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمغيميمي امينة1492

782522 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأومهر رشا1493

668252 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابلكيز فاطمة1494

745976 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالكامل هاجر1495

741211 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمين محمد1496

737888 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبورين حسناء1497

793077 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتويسي اميمة1498

649702 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأيت يعزى خالد1499

814597 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمروان مينة1500

699642 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالسعيدي عبد السالم1501

694028 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاجغاغ بدر1502

824256 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالحمامي خولة1503

722406 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللطيف سناء1504

765423 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكركوش مصطفى1505

782060 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادوابي ليلى1506

750795 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبهوش منير1507

774291 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللمزابي خولة1508

838517 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللازكاو ليلى1509

776408 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللجعفار فاتحة1510

828061 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللباموح سعيد1511

697824 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادابضار خديجة1512

788762 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابن الصديق خديجة1513

818131 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللتولي مريم1514

774132 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحسينا حمزة1515
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106  من  43صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

667667 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللليتوس فاطمة الزهراء1516

815807 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالراي فاطمة1517

775773 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشاطر نورالدين1518

692307 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبنمسعود الزهرة1519

717350 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمنصوري فاطمة الزهراء1520

789267 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاخبريش خديجة1521

649845 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتدركي نجاة1522

749026 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبنسيحمد محمد1523

782230 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوهي حنان1524

792230 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبنشريق عفاف1525

669923 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللسجود سهام1526

708607 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاتبان حسناء1527

719887 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللومار سكينة1528

761301 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللزيان لبنى1529

703648 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادهمو رشيدة1530

667670 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأمليل ابراهيم1531

827126 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوحال محمد سالم1532

659907 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعيساوي هجر1533

817769 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللخليفي حسناء1534

692933 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوعيدة  هجر1535

719292 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوعمير عبدالرحيم1536

808045 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادلحسن  خديجة1537

786238 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبورجا نهيلة1538

747844 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحموش لحسن1539

813180 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبرايك فاطمة1540

843516 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالطهري محمد1541

816952 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوطريح فاطمة1542

728712 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللجمجي فاطمة1543

708335 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشهيب خديجة1544

683929 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمغيمي حنان1545

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  44صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

653323 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللديب عبداهلل1546

755788 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمخوخ أميمة1547

762290 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللموش نفيسة1548

824024 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأختار عائشة1549

657658 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاهاضيض محمد1550

860547 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعزاوي فاطمة الزهراء1551

837415 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللجام زهرة1552

707450 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاعشاق انتصار1553

821899 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعاشقي نهيلة1554

716291 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاوخرتي نزهة1555

850878 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللازباير  فتيحة1556

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  45صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االجتماعيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

780249 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية أزوندا أمينة3233

798292 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية غربي محمد3234

833470 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية حسين  عزيز3235

672745 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية بنجمال ابراهيم3236

736507 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية بلوش الحسين3237

784026 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية الغنتر  الحسين3238

858125 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية مدينات سعيد3239

645951 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية لكموري  محمد3240

788287 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية إزري علي3241

791793 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية امكوي حفيظ3242

825995 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية احورك دريس3243

731402 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية الشهابي  مولود3244

814259 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية اهمو سكينة3245

729083 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوعدي سعيد3246

733360 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية الكرتاح الهاشم3247

738365 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية نعماوي عاصم3248

732415 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية بال رشيد3249

788069 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية ابال حسناء3250

692243 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية الخلفاوي مريم3251

788136 Salle 06 يونيو30الثانوية اإلعدادية بداوي الهام3252

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  46صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االقتصاد والتدبير: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

833569 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية العامري الزهرة3457

839508 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية لكزولي ايمان3458

800575 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية بولخزين  خديجة3459

844173 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية اجبابدي اكرام3460

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  47صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية االسالمية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

716102 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية سكور عبداهلل3299

758388 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية كجيم حفيظة3300

765045 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية اللوش نجاة3301

832502 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية بن حدر سناء3302

678415 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية ازلف زكرياء3303

793669 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية الصقر أحمد3304

765845 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية البداوي نجاة3305

773713 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية الرسموكي فاضمة3306

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  48صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية البدنية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

652850 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية ازلف  زينبة3338

754145 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية األكتيف حسن3339

775388 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية هنان أمين3340

683312 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية حمز عمر3341

680067 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية فرح عبداالله3342

664044 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية معزز بشرى3343

780581 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية المنديلي ايمن3344

667603 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية أشراكي مريم3345

749332 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية حمدان حمدو3346

732990 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية الضوء محمد3347

810849 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية المدكوري مليكة3348

779571 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية ورعى محمد3349

778235 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية فوناس رشيد3350

721458 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية شمكار  علي3351

816017 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية البوريقي نورالدين3352

801043 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية الكبوس ادريس3353

838259 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية ابيه ابراهيم3354

727265 Salle 03 يونيو30الثانوية اإلعدادية الصالحي ياسين3355

749985 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوطريق سمير3356

804057 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوضياف محمد3357

775858 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية فريد عبدالرحيم3358

742971 Salle 04 يونيو30الثانوية اإلعدادية فرحوني ايمان3359

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  49صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التكنولوجيا: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

800386 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية جبور أيوب3453

816701 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية كباش نافع3454

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  50صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الرياضيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

723908 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية شكور عبداهلل3028

810772 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية شعايب حسن3029

646883 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوراي أحمد3030

786021 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية مسالم فاطمة3031

814922 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوالهز سعيد3032

808752 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية المكيماش  سومية3033

809002 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية بن احمد الحسان3034

812269 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوتبحيرت فاطمة3035

743411 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية اكواس مصطفى3036

730071 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوتغاطن  ياسين3037

656186 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية كداو محمد3038

749516 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية امنصار معاد3039

653164 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية صابر محمد3040

695223 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية امخزو هشام3041

716773 Salle 05 يونيو30الثانوية اإلعدادية االكتيف حياة3042

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  51صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفة: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

684457 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية الحيحي كلثومة3257

798091 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية انشوم مريم3258

671752 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية بلكرسي عيداهلل3259

805406 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية النجامي ربيعة3260

787699 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية ايت مزغت محماد3261

759914 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية مروت سعيد3262

717807 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية حموش عبال3263

760076 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية هدراش محمد3264

741902 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية الوزاني محمد الصديق3265

749957 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية ابلكيز نعيمة3266

705376 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية بركاش فاطمة الزهراء3267

729025 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية اتريكسي ريم3268

687854 Salle 01 يونيو30الثانوية اإلعدادية أكمور مريم3269

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  52صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

704390 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية احربل احمد3526

814009 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية أهينون عبداهلل3527

663175 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية مروان فاطمة الزهراء3528

813525 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية أكرام  محمد3529

649583 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوخانة رضا3530

675220 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية شاكر مصطفى3531

760020 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية لهيروش اسماعيل3532

850622 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية بموح يوسف3533

785602 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية بن جامع هشام3534

801233 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية الطوسي ايوب3535

682100 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية ابو ابراهيم3536

739005 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية صبار فتيحة3537

851223 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية العمري أميمة3538

649395 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية البواد خديجة3539

806450 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية االعرج هشام3540

653156 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية الطالب الحسن3541

671890 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية الكعنيش فاضمة3542

674523 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية همان الحسن3543

646188 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية صابر فاطمة3544

773030 Salle 08 يونيو30الثانوية اإلعدادية وعزي منى3545

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  53صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة االنجليزية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

853160 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحسين حسناء3094

672809 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاونخير محمد3095

806667 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعتيق ليلى3096

857581 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبن صالح هجر3097

835554 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاخرواش مليكة3098

710858 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمراغ فاضمة3099

788336 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعلمي الحسين3100

852889 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبلعسري هشام3101

806606 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبن شيخ الحسن3102

850643 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوعراب أيوب3103

775732 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكرواز سهام3104

728943 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالحيان عبداهلل3105

857884 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللكم عائشة3106

676116 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللخروف هند3107

744817 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكويللن عبد الحي3108

727766 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللزينبة رميصاء3109

675668 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبووزار  مصطفى3110

745872 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللارجافي اهلل لطيفة3111

722378 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأيت ايدير فتيحة3112

670571 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالخاتمي عبد اهلل3113

672872 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاعراب رشيد3114

818775 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاد عيسى نادية3115

812547 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمشيشي امال3116

720105 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعلوشي عبد العزيز3117

773707 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحجوم مريم3118

683682 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبيزي ابراهيم3119

740446 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأغراس الزهرة3120

679370 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاوان جميلة3121

824908 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمشوض خديجة3122

858879 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتشاطو فاطمة3123

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  54صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة االنجليزية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

783235 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكدال فاطمة3124

725484 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوسعدن حنان3125

779109 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعابدين مريم3126

732730 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوضياف مينة3127

786209 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأدراق كمال3128

808879 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأكطوس خديجة3129

653016 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالغربي شيماء3130

771802 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمفركس عبد اهلل3131

820124 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابرقاوي عبداهلل3132

649865 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاشموري مريم3133

664088 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللفؤاد حنان3134

822483 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللضاني حسن3135

777247 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاالعطشي خديجة3136

710214 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالملوكي  ابراهيم3137

706116 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللجمور عبد العزيز3138

843719 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالبدراري طاهر3139

812770 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالحيان عبداللطيف3140

774796 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللحوس لطيفة3141

798935 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبن الحسين اسماعيل3142

681129 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللزرك فاطمة3143

658889 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوش ربيعةگ3144

729500 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالعالوي المهدي3145

805986 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاجديك خديجة3146

786589 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمعتصيم  بشرى3147

807168 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبنشيخ لحسن3148

777532 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللنوكال نجاة3149

725736 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمومني فاطمة3150

662746 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبيفر  خديجة3151

688176 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأدادا أيوب3152

824927 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوجا خديجة3153

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  55صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة االنجليزية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

693012 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاهنان مينة3154

684049 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأبردعي  سناء3155

806971 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشاكر نعيمة3156

790242 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابراها هدى3157

673657 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللرحيب سكينة3158

808828 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأمناي  نعيمة3159

709893 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأمهروي  سميرة3160

845723 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمرضي الحسين3161

690584 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبولهدير اكرام3162

851703 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوعنان اميمة3163

836068 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللتسدراوت محمد3164

750577 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللفوكال سهام3165

806928 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبضاج يوسف3166

662717 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحكيم محمد3167

806708 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمودن عائشة3168

700187 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبن ملوي يسرى3169

800235 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشفيق خديجة3170

668231 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاكريطة منينة3171

735926 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأبال حكيمة3172

767517 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبالمجروف اسماعيل3173

751949 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوضاض لمياء3174

733377 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللازعكون  رشيد3175

705389 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشهيد مريم3176

682392 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللإدسيموح رشيدة3177

800582 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبكركار حنان3178

746971 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعبو رشيدة3179

688678 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللماسي حنان3180

822346 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمراغ فاطمة الزهراء3181

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  56صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة العربية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

841210 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية أوبيهي فاطمة3652

830096 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية األزعر ازانة3653

836271 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية الكارمين ازانة3654

817545 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية جهادي كلثومة3655

692014 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوالعيش عبداهلل3656

852895 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوهوش سميرة3657

691058 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية البلوشي مينة3658

765025 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوتكونت عبد العزيز3659

685803 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية متوكيل عبال3660

763587 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية اسول محمد3661

697957 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية سوفيان الحسن3662

809710 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية داعنو  محمد3663

745456 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية مفركس البشير3664

792666 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوركس محمد3665

799041 Salle 07 يونيو30الثانوية اإلعدادية البدراري بلعيد3666

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  57صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

817848 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأوتسماللت  فاطمة3719

714345 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبومليج الحسين3720

851776 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللسوفيان السعدية3721

770781 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشهاب أحمد3722

716622 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللعالل الحسن3723

674913 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأهضيض ابراهيم3724

839845 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمرزوق  زهرة3725

822839 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحنان عثمان3726

809891 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللأهرور محمد3727

842161 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمودن محمد3728

720635 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمودن الحسين3729

808753 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالمركيع رشيد3730

750876 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللعبيد محمد3731

848658 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالبهاوي حسناء3732

850353 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللابرا سميرة3733

819324 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبابحسنا بسمة3734

717928 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللادهوز ياسين3735

658955 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبوديه عبد اللطيف3736

769952 Salle 14الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبلعسري فاطمة3737

654089 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبازي ليلى3738

646772 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوداق زهرة3739

763273 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللاهل اسحابة يحيى3740

785791 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالرازي فاطمة3741

822383 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبيهي يوسف3742

696569 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللرياضي علي3743

726984 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللحيسون سناء3744

656552 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالداك الحسين3745

780065 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللإخرازن سعيد3746

770116 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالهبري  محمد عالي3747

696376 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللشبو فتيحة3748

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  58صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

762897 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللمتوكل عبد الرحيم3749

741584 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللبن الديوس غزالن3750

688853 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللالقرضيض خديجة3751

797419 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللوسكوبان جميلة3752

788738 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللصابا فاضمة3753

714982 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللميسن اميمة3754

837941 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهللكدار أمينة3755

816177 Salle 15الثانوية التأهيلية موالي عبد اهلللهنود نصيرة3756

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  59صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

المعلوميات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

818703 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية أتموحين أحمد3604

738428 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية أضرضور جمال3605

650880 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية الكاوري مروان3606

824252 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية الباز عبد اليمن3607

777910 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية بهادي حسن3608

663717 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية الحياني شيماء3609

809390 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية عتابي يوسف3610

827377 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية بوفوس حمزة3611

821877 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية شاكري يونس3612

699690 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية المباركي اميمة3613

859859 Salle 02 يونيو30الثانوية اإلعدادية حنبلي نهيلة3614

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  60صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

سيدي افني: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علوم الحياة واالرض: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

668778 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسكازو فاطمة3420

793458 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريساد منصور حنان3421

673462 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسامجوض فاطمة3422

705803 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسزيهمو إيمان3423

714771 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسالطفاي فاطمة الزهراء3424

802429 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسرامي خديجة3425

734879 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسأمزاي  خديجة3426

720532 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسجاريفي  فاطمة3427

745137 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسبامو زكرياء3428

741022 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريساربعي فتيحة3429

736414 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريساربعي نعيمة3430

707134 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسبن علي رشيد3431

733297 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسرحو نزهة3432

659098 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسالقيسي أيوب3433

685160 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنمسعود عائشة3434

751996 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسبيزوران جميلة3435

675149 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسواكنو علي3436

728375 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسعيسى فتيحة3437

738120 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبوش سفيان3438

845507 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسالبلوشي صافية3439

849169 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريساكناو فاطمة3440

775635 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريساموجار مينة3441

707596 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسبنعمر حسن3442

682144 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسابيكة محمد3443

786688 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسالنهى نزهة3444

786704 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسالنهى نورة3445

842905 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسالمقدم محمد3446

754648 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسباعروص حفيظة3447

722044 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي ادريسبوزيد فاطمة3448

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  61صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

792200 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسسناد فاطمة7046

726432 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسبوالنحاس فاضمة7047

850184 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسديدي السالكة7048

797559 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسجداي فاطمة7049

691185 Salle 14الثانوية التأهيلية القدساحشمود احمد7050

807189 Salle 14الثانوية التأهيلية القدساجف ليلى7051

673034 Salle 14الثانوية التأهيلية القدساالطرش الذهبة7052

756220 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسالصالحي نجاة7053

824770 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسالمبروكي ابتسام7054

826740 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسسركوح سلم7055

840685 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسالناي محمد7056

676011 Salle 14الثانوية التأهيلية القدساباحازم مريم7057

806377 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسبنتابت منى7058

725739 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسموكينان ابرهيم7059

674146 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسبراك تومنة7060

664516 Salle 14الثانوية التأهيلية القدسايت واشتوك عبد الكريم7061

792123 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسفاريح لطيفة7062

738438 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسحمسال عواطف7063

757640 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسباحيدة عزيز7064

715292 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسبن المودن حنان7065

780459 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسهيت لحسن7066

789623 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسازروال عبداهلل7067

746798 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسفراح احمد7068

812197 Salle 15الثانوية التأهيلية القدساوتليت سناء7069

712143 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسخرواش خديجة7070

680170 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسحلوفي اسمهان7071

777087 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسند بلقاسم  اسية7072

722250 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسايت ابيه هشام7073

829711 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسبوعاولتين مريم7074

833639 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسالسبتاوي  حفيظة7075

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  62صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

776812 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسبوكا رباب7076

727823 Salle 15الثانوية التأهيلية القدسابحاج الغالية7077

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  63صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

674020 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسالحياني سلوى4039

789885 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسالعساوي نسيمة4040

669135 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسهداج عائشة4041

801866 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسعبد المالك تسلم4042

806599 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسبيال سفيان4043

780292 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسازركي انكية4044

825303 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسالوعبان الويعرة4045

676515 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسبوعمود مولود4046

837971 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسبن حمو وليد4047

698247 Salle 16الثانوية التأهيلية القدساليامني مريم4048

851017 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسالحمامي عبد الرحمان4049

695018 Salle 16الثانوية التأهيلية القدسازهر حمزة4050

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  64صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

720914 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسالعواد  نورالدين5034

774914 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسالعيدود عزيزة5035

837800 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبن المودن سميرة5036

833466 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسلعمراني رشيد5037

844642 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبولحية محجوبة5038

808765 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسالمين يامنة5039

708591 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبشيري خليهنا5040

846726 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسنيت سيدي علي الحسن5041

855509 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسعبسا رباب5042

740363 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسايت امبارك مريم5043

734114 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسخويا أمين5044

833766 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبوعولتين يوسف5045

717950 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبشيري سعيد5046

748416 Salle 17الثانوية التأهيلية القدسبيكضاض لطيفة5047

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  65صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

700206 Salle 18الثانوية التأهيلية القدساسكيميحة بدر6068

663771 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسالمهم ضحى6069

732518 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسبنمرزوق اسماعيل6070

667875 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسالحنصالي بدر6071

673473 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسماماطهير عائشة6072

856409 Salle 18الثانوية التأهيلية القدساعراب ربيعة6073

779054 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسبويباون شيماء6074

810453 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسالكيروف محمد األمين6075

786310 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسعتيق محمد6076

724164 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسالكرناوي عبداهلل6077

778834 Salle 18الثانوية التأهيلية القدسالسالمي الفن6078

832807 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسماماد ايوب6079

790719 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسهماد مصطفى6080

865234 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسراجدي خولة6081

863434 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسداداه عالي6082

828696 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسكرمة كمال6083

835119 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسالساري محيجيبة6084

731874 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسجليخ  سعدانة6085

812329 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسمهداوي الهام6086

809855 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسعاتق شيماء6087

697086 Salle 19الثانوية التأهيلية القدساظويف مريم6088

676326 Salle 19الثانوية التأهيلية القدسالوعدودي زين العابدين6089

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  66صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االمازيغية: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

740092 Salle 13الثانوية التأهيلية القدسأخنخام لطيفة2015

664233 Salle 13الثانوية التأهيلية القدسأبالحسن هشام2016

744478 Salle 13الثانوية التأهيلية القدسالمومن محمد2017

702490 Salle 13الثانوية التأهيلية القدستغولت انمير عبداهلل2018

760534 Salle 13الثانوية التأهيلية القدسالطالبي خديجة2019

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  67صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

841339 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالباللي جميلة1126

691333 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالشين حسناء1127

791826 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالخو مريم1128

787226 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالجابري اميمة1129

742209 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالرحالي  مريم1130

655788 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسبياضي فاطمة1131

821968 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسبوبريك شيماء1132

802621 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسبويمسلن خديجة1133

857982 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسشاكر مديحة1134

771585 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسالحسناوي نزهة1135

653796 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسسالم رشيدة1136

850729 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسباباعلي سكينة1137

763685 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسلعنبر مهدية1138

748299 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسبوقاشمير جميلة1139

684589 Salle 11الثانوية التأهيلية القدسزايني تسلم1140

709483 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسلمسلك  زهرة1141

667359 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسالمطاري حليمة1142

781233 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسبركة حنان1143

815275 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسحفيان سالم1144

692029 Salle 12الثانوية التأهيلية القدساجدار ايوب1145

721071 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسلمشكرد زينب1146

764987 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسالتهالوي أيوب1147

661020 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسبرهيل أميمة1148

856483 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسلفقير الرباس1149

721374 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسملوك سكينة1150

756296 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسذوالفقار نهيلة1151

718978 Salle 12الثانوية التأهيلية القدساكنان حياة1152

841714 Salle 12الثانوية التأهيلية القدساخدور سمير1153

745835 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسبوطض لبنى1154

655551 Salle 12الثانوية التأهيلية القدسالطفيل حفصة1155

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  68صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االجتماعيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

709189 Salle 01الثانوية التأهيلية القدساخريزي ادريس3228

724188 Salle 01الثانوية التأهيلية القدسفايقي  سلوى3229

838658 Salle 01الثانوية التأهيلية القدسالواحدي ليلى3230

743663 Salle 01الثانوية التأهيلية القدسالهاللي فاطمة الزهراء3231

822286 Salle 01الثانوية التأهيلية القدسالمهراس اميمة3232

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  69صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية البدنية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

741822 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسالطوفي يونس3331

858648 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسمخلوق  مصطفى3332

705870 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسافرياط انور3333

764314 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسالصافي علية3334

832933 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسصيفي خالد3335

751451 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسفائدة سكينة3336

675556 Salle 02الثانوية التأهيلية القدسعيساوي امبارك3337

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  70صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الرياضيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

793099 Salle 03الثانوية التأهيلية القدسأكرام  سعيد3022

739964 Salle 03الثانوية التأهيلية القدساحبابو محسن3023

839592 Salle 03الثانوية التأهيلية القدسداود  ابراهيم3024

738768 Salle 03الثانوية التأهيلية القدسالكرتاح اسماعيل3025

712731 Salle 03الثانوية التأهيلية القدسأموكاي  فريد3026

645615 Salle 03الثانوية التأهيلية القدساظويف  محمد عالي3027

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  71صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

805241 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسلكرامز عالي3498

723539 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسالتوبالي التاقي3499

714047 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسحما مراد3500

862469 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسكزاز نجاة3501

745298 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسبومريام غزالن3502

736911 Salle 04الثانوية التأهيلية القدساشكور زكرياء3503

765157 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسعروصي حمزة3504

836721 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسبوكري سهام3505

727634 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسبن الشيخ هشام3506

705222 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسبوجالوي ايوب3507

847125 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسحميدوش أمال3508

735867 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسبوتكال اكرام3509

711797 Salle 04الثانوية التأهيلية القدساوخراز محمد3510

838153 Salle 04الثانوية التأهيلية القدسالسباعي فاطمة الزهراء3511

863724 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسالمين ابراهيم3512

809229 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسبكبير أميمة3513

678163 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسكريم عبدالواحد3514

815664 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسوعزيز سناء3515

757435 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسزين فراجي3516

653575 Salle 05الثانوية التأهيلية القدساغبالو هشام3517

758281 Salle 05الثانوية التأهيلية القدستخاما هيتم3518

758334 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسرحيب مريم3519

791115 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسالكتيف بشرى3520

767613 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسعثمان زكية3521

709381 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسالعملي كوثر3522

672344 Salle 05الثانوية التأهيلية القدساالطرش نبيهة3523

710676 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسابروز مريم3524

791928 Salle 05الثانوية التأهيلية القدسعياش خوتا3525

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  72صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة االنجليزية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

834947 Salle 06الثانوية التأهيلية القدستاكلبوت اسماء3078

760259 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسامحتحت جمال3079

824571 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسأوباهيم الحسين3080

844228 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسبن براهيم رشيد3081

854688 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسماران وفاء3082

824329 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسبوشلكة لعروصي3083

675411 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسعبابو أميمة3084

826708 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسعبدوس صفاء3085

836404 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسشماخ وداد3086

804480 Salle 06الثانوية التأهيلية القدساشرا سكينة3087

730230 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسأعجدا عبدالرحمان3088

681136 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسالتوبالي السالكة3089

802704 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسكوماني سكينة3090

699001 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسنفار ليلى3091

736517 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسسالم فاطمة3092

739144 Salle 06الثانوية التأهيلية القدسالحليمي مريم3093

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  73صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة العربية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

666876 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسعتنان عزيزة3644

803104 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسسليماني  العربي3645

707461 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسزيني شريفة3646

711529 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسحامد فاتحة3647

757204 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسأرحال محمد3648

830133 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسكردالس حسناء3649

727995 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسالمين خديجة3650

826217 Salle 07الثانوية التأهيلية القدسحمينا خديجة3651

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  74صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

841327 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسبولنوار احمد3708

733372 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسبيسوكال عائشة3709

717714 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسادرحو خديجة3710

660358 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسبال يوسف3711

754164 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسادينات اميمة3712

787129 Salle 08الثانوية التأهيلية القدساوهري اميمة3713

689916 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسامحندي الحبيب3714

803962 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسبركوز نورا3715

659902 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسلكحل حنان3716

841733 Salle 08الثانوية التأهيلية القدساحيس يوسف3717

829831 Salle 08الثانوية التأهيلية القدسالواد الباتول3718

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  75صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

المعلوميات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

738180 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسبوفوس سعد3597

674088 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسشامور وليد3598

657438 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسخطاري غزالن3599

846535 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسايت العسري ايوب3600

660702 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسبيهات مريم3601

696372 Salle 09الثانوية التأهيلية القدساظويف يهديها3602

724025 Salle 09الثانوية التأهيلية القدسالراضي بثينة3603

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  76صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

طانطان: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علوم الحياة واالرض: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

737794 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسبوتكال فاطمة3405

810368 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسجدوم فيصل3406

753218 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسخربوش كوثر3407

840388 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسازوكني سمية3408

771644 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسأوزيو أبوبكر3409

700604 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسفائز لحسن3410

823641 Salle 10الثانوية التأهيلية القدساجعني سعاد3411

787818 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسأخنخام  فاطمة الزهراء3412

850591 Salle 10الثانوية التأهيلية القدساالنصاري سامي3413

742024 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسبويبيس ايمان3414

779087 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسالسالمي  عمر3415

666010 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسناصر أيوب3416

675646 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسفيهي حسن3417

737551 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسأوعمر فاطمة3418

745796 Salle 10الثانوية التأهيلية القدسازكيط جمال3419

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  77صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

683833 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنوناللمطي حدية7001

790050 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونبوغة الغازي7002

838897 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونرقيب فاطمة7003

817554 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونأصكام النعمة7004

791565 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنوناسحلى ليلى7005

668995 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونالكزولي عمر7006

739879 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونبوغريون علي7007

671099 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونبوجوحام نورالدين7008

737453 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنوندادسي نعيمة7009

736812 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونعليوة الغالية7010

795124 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونعقيد عبداهلل7011

830683 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونشكوتي ربيعة7012

850791 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونبوتوميت حليمة7013

814704 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونلدوتي مليكة7014

674459 Salle 05الثانوية اإلعدادية وادنونأسغيار أميمة7015

734326 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونالعثماني  فاطمة الزهراء7016

699978 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونحازم حنان7017

839668 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونخطاري محمد7018

862948 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونبالج جميعة7019

835762 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونتراقي رقية7020

692372 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونرقاوي مريم7021

826500 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونالعضاب فاطمة الزهراء7022

755274 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونبولعالم مصطفى7023

680667 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونقريد  فاطمة7024

742651 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونالوتيق  فاطمة7025

702634 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونبداوي كريمة7026

757827 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونالسويط ليلى7027

823121 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونصارور نجاة7028

668364 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنونباحسين أميمة7029

850822 Salle 06الثانوية اإلعدادية وادنوناكرام كلثوم7030

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  78صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

847256 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونالطشة سعاد7031

793115 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونبن علي سناء7032

830985 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونعبد اللوي حنان7033

668758 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونحيد  عبدالرزاق7034

820319 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنوناوريك ابرهيم7035

698517 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونايت سيد احيا ياسين7036

716183 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونفواتي حسن7037

849970 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونشكوتي محجوبة7038

671932 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونهدار جميعة7039

768785 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونادبال فاطمة7040

779089 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونليتوسي كلثوم7041

766337 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونمحمد بن المحفوظ7042

798296 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونوفقة كريمة7043

843317 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونوالسوي رشيد7044

863930 Salle 07الثانوية اإلعدادية وادنونماء العينين سلمى7045

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  79صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

848883 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونكرامي امباركة4001

751787 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونفادس حسن4002

779557 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنوناوضروي رشيد4003

767109 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونتمام عزيزة4004

768779 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونادريوش ابراهيم4005

698707 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونالمنوزي  حنان4006

710451 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونبويرمان سعيد4007

701201 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونلهنى يوسف4008

746149 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونوعزي عثمان4009

791652 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنوناقليقل امال4010

802208 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونالعريبي سمية4011

701871 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونبدوح الزهرة4012

849831 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونبن جدي حكيمة4013

690760 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونموصاديق لحسن4014

786693 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونراحيم حنان4015

716896 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونأشكاو كوثر4016

734366 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونجحموم سميرة4017

828695 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونباسي  نزهة4018

702272 Salle 03الثانوية اإلعدادية وادنونعيالل سعيد4019

713721 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونمنير اكرام4020

810713 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونولفقير يوسف4021

841401 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونلباعلي علية4022

762757 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونكوكو  صفاء4023

852360 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونبازيد رمضان4024

687295 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونالدميعي امبارك4025

799728 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنوناوبيهرشان عبدالحليم4026

787365 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنوناحيا خديجة4027

707678 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنوناداحمد عبدالحكيم4028

805075 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونادعلي عبد اللطيف4029

857350 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونبوزمور مريم4030

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  80صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(الحراسة التربوية والتوثيق  )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

726036 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونالوزكاني عبد الرحيم4031

713800 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونمتوكل فاطمة4032

815557 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونباللي كلثوم4033

833909 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنوندحيوي حمزة4034

709283 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونالهطى مريم4035

823629 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونادالعسري محماد4036

831291 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونابيشمو مريم4037

787504 Salle 04الثانوية اإلعدادية وادنونالغدال فوزية4038

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  81صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

739087 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونادافقير علي5001

765009 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنوناباحفو الطيب5002

777489 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونبعبوج خديجة5003

725325 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونلكدالي السالكة5004

692251 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونبازيد خليهنا5005

793136 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونالمرزوقي عبد الغفور5006

686108 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونشياهو زين العابدين5007

861539 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونصنب مريم5008

667545 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونكمغار لحسن5009

753981 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونمنصور حبيبة5010

729918 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونلحديب علي5011

835394 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونالمكسوب عبدالعزيز5012

755308 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونأحنين الحسين5013

775514 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونلحطور حفيظة5014

784239 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونهباش بوبكر5015

705825 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونالفرياضي محمد5016

765658 Salle 01الثانوية اإلعدادية وادنونبوسالت بوبكر5017

677386 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونبالحوس ابراهيم5018

742220 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونالبادي عبدالمومن5019

855342 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنوناللويتي  نوال5020

766207 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونالوزكاني احمد5021

812701 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونايت سي مبارك موسى5022

777843 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونبوسكسو احالم5023

742776 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنوناتسالمت عائشة5024

774008 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنوناسوار اكرام5025

806633 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونالمودنيب خديجة5026

788518 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونالملزغي مريم5027

830554 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونبكرين سميرة5028

738738 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنوناكركوش عابد5029

788634 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونازركي حسن5030

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  82صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(تحضير المختبرات المدرسية )ملحق تربوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

804847 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونالمساوي عائشة5031

740303 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونابويسين يوسف5032

702810 Salle 02الثانوية اإلعدادية وادنونابيرو خديجة5033

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  83صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

739440 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونكزولي عياد6001

791125 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونوعزان مريم6002

713790 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونالهامل فاطمتو6003

707249 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونحيبوض لغظف6004

864231 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونياسين إسماعيل6005

830405 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونكرزى محمد6006

849338 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونالرميتي خديجة6007

675893 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونالعمراني زينب6008

779969 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونوسكوبان  محمد6009

718847 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونمامون مصطفى6010

673035 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونالديماني حمزة6011

705923 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونافراوي ايمان6012

835482 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونالخضرة رانية6013

861129 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونلكحال حنان6014

741258 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونلموذن الشيعة6015

813520 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونبوحولي حمزة6016

704323 Salle 08الثانوية اإلعدادية وادنونلكريف الحسن6017

664004 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونالراشيد زينب6018

688478 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونبشار شيماء6019

839763 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونالعالوي سكينة6020

781475 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونازروال سمية6021

774241 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونالنيادي  غزالن6022

850245 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونتيمام سمية6023

835553 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونماءالعينين هناء6024

786064 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونماء العينين عثمان6025

696317 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونان  نهيلةگزر6026

855431 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونبوكنين نورة6027

795167 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونعبيبش عثمان6028

853083 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونسنكار حسناء6029

740953 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونالدكار زهير6030

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  84صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

850350 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونودنون سعاد6031

743108 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونبوكريشة الحسين6032

778541 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونشين لمياء6033

797807 Salle 09الثانوية اإلعدادية وادنونمزين عبد السالم6034

788325 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونمانو منى6035

757298 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونسحايمي فاطمة6036

702556 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونناهي هيثم6037

765374 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونبيض إجو6038

675696 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونمحمدي علوي بدر6039

758034 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونادخلوف اميمة6040

725093 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونسركوح لبابة6041

832541 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونمنفرد عبد الحق6042

768483 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونبن حماد فتيحة6043

788486 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونحموميس سعيدة6044

747600 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونشكوتي محمد6045

778600 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنوناسوار كوثر6046

786434 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونبوتوميت زينب6047

799222 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنوناتسالمت عزيز6048

821516 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونإبناين مريم6049

698401 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونابلوز سهام6050

672171 Salle 10الثانوية اإلعدادية وادنونالعمري الباتول6051

678774 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونأبيضار علي6052

675995 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونبويهي فاطمة الزهراء6053

774763 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونشكري أسماء6054

800679 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونالغور الحسن6055

788797 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونكرماس نصرة6056

668618 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونالعطار علية6057

815864 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنوندنبا ابراهيم6058

668438 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونسالمي سميرة6059

694531 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونبوتوميت ابراهيم6060

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  85صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

758557 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونالهينهان ماجدة6061

838155 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونبودبوش كريمة6062

675744 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونداني فاطمة الزهراء6063

782842 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونعبسا نهيلة6064

757719 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونادحجي ايمان6065

695588 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونمنا الخولة6066

838678 Salle 11الثانوية اإلعدادية وادنونفاتحي سهيلة6067

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  86صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االمازيغية: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

720455 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميحضري الصديق2001

857383 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميمالل سعدية2002

758176 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميالراوي حبيبة2003

712528 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميادعلي ربيعة2004

740802 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميالمرجان عمر2005

856533 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميبومهوت عبد الرحمان2006

709159 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميبحمو فاطمة2007

810124 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميادعمار حسن2008

689923 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميدريوش لطيفة2009

689951 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميالعمراوي  سليمة2010

646955 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميحافظ سعاد2011

783771 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميازلك نزهة2012

794298 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزمياد طالب هشام2013

833451 Salle 08الثانوية التأهيلية الخوارزميالبهاوي فوزية2014

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  87صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

700090 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميالموالي  الزهرة1001

801593 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميببانا أحمد1002

794414 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميعيزوك حليمة1003

748915 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميابرضي الحسن1004

713214 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميحسيني إيمان1005

816477 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميجناح غزالن1006

675699 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميصطيلي مريم1007

717098 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميالفالي عبدالوهاب1008

813323 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميالغزوي لطيفة1009

775375 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميوكجى سعيد1010

809817 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميالعزاوي نادية1011

685191 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميالعماري فاطمة1012

850099 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميابها حسناء1013

740039 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزمياوعبدالدايم عبداهلل1014

771597 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميكنوش خديجة1015

790753 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميعنوز حنان1016

653571 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزميصمود فاطمة1017

823048 Salle 01الثانوية التأهيلية الخوارزمياهل سيدي حياة1018

751603 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميالكي سناء1019

823513 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزمياوخوش رشيدة1020

821448 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميبلقونص   غزالن1021

842182 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميالحدادي عبداهلل1022

662524 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميالزوفري وردة1023

777501 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميعبداالاله وساس1024

803413 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميالذهبي وفاء1025

748925 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميتونفي ابراهيم عبد الباسط1026

716266 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميبمهوت الزهرة1027

695014 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزمياوبركى وفاء1028

767973 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزمياسمردان عبد الصمد1029

690851 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميبوضرو مريم1030

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  88صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

651663 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميايت باها شيماء1031

801013 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميلزهر نزهة1032

726611 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميبهاها السالكة1033

823880 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميبوفسو عز الدين1034

844935 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميفانثي مصطفى1035

748779 Salle 02الثانوية التأهيلية الخوارزميمرشيد فالة1036

859151 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميابعلو حسناء1037

855191 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميالكنداوي حسناء1038

839481 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزمياهراس الغالية1039

758330 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميزرباوي  حليمة1040

818334 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميسركوح الحبيبة1041

799863 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميأيوب ماجدة1042

787959 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميحماني سكينة1043

714793 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميالرغاي السالكة1044

822705 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميويسي سكينة1045

816002 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميالراحل سناء1046

723351 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميناجح أشرف1047

855798 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزمياسمري مريم1048

843077 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميمنصوري مصطفى1049

658771 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميداتسي وفاء1050

853612 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميارجدال مريم1051

799947 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزمياحيا نادية1052

849654 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميحفيظي شيماء1053

811697 Salle 03الثانوية التأهيلية الخوارزميبونور سمية1054

858020 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبكيوض لطيفة1055

843622 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبدعي يونس1056

840705 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميموعاين حنان1057

848481 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميحيداس  أميمة1058

797812 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميكاوكاو سميرة1059

751860 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميالعباسي مريم1060

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  89صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

719069 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميزيدان الغالية1061

692473 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبوشعاب حنان1062

829104 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزمييروز اسماء1063

728033 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبنانيا اسامة1064

831058 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميأهنا نورالدين1065

830830 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميالزحوشي غزالن1066

742510 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميالوازين حليمة1067

851087 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبوحلس حسناء1068

862772 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميالحال اسماعيل1069

685196 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميبوزير يامنة1070

828742 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميسباو  نعيمة1071

759850 Salle 04الثانوية التأهيلية الخوارزميالمحيريك  حياة1072

798014 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميكعلي مريم1073

824978 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميمديح حمزة1074

783720 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالحيويل خديجة1075

736242 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميلعويسيد ليلى1076

697011 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميدالي سناء1077

796888 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميخياطي جعفر1078

765273 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزمياللمطي معاذ1079

776080 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالفتحاوي اكرام1080

705848 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزمينبولسي اميمة1081

673920 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميبوسحابي اكرام1082

754677 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالطير وهيبة1083

754705 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميلمخنتر مريم1084

817505 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميسبابو الناجي1085

857018 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميأفجاو  الزهرة1086

757296 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالحدادي أمينة1087

828348 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالزعيم فاطمة1088

731954 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزميالهور نهيلة1089

691321 Salle 05الثانوية التأهيلية الخوارزمياوفقير حليمة1090

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  90صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

760505 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميشيهاب حورية1091

791059 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبوماط نهيلة1092

654208 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبوكرن حمزة1093

736177 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبوكرين رباب1094

718547 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبكريمي سهام1095

733343 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميزعواط فاطمة الزهراء1096

739558 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميعثماني زينب1097

746174 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميالسهالوي كوثر1098

779126 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميالدوان مريم1099

780892 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميابيضار هدى1100

742952 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزمياقضاض هدى1101

834379 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميحندا أيوب1102

648012 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبوكرمز محمد1103

757224 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميبوشريحا اكرام1104

709710 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميالحوات أشرف1105

767857 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميجوي كريمة1106

699527 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميشهير مريم1107

812599 Salle 06الثانوية التأهيلية الخوارزميالحبشة سهام1108

731026 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميموالي فاطمة الزهراء1109

799906 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميشياهو زهرة1110

688973 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميالصياغي فاتحة1111

660572 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزمينورالدين أميمة1112

822913 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميبسدات أسامة1113

649312 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميمسعودي  أمينة1114

859444 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميالغازي مريم1115

768267 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميابن رشيد  حفيظة1116

711333 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميمراوي هجر1117

801303 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميريبوع السالكة1118

846146 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميالحيان فاظمة1119

715446 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزمياصياد لحسن1120

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  91صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

مزدوج: التخصص- سلك التعليم االبتدائي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

811777 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزمياوعال حمزة1121

753924 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميبكشوا عبد الصمد1122

679527 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزمييكور فاطمة1123

790783 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميشكراد سمية1124

782761 Salle 07الثانوية التأهيلية الخوارزميالشين اميمة1125

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  92صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االجتماعيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

698771 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدالكصيبي حسناء3194

778162 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيددرداك سعاد3195

744888 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدمزين سيداعمر3196

674248 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدضراج عبدالرحيم3197

725164 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدبونصير محمد3198

825021 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدطوير مباركة3199

791230 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدلسان الحق  حمزة3200

713030 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدابن رشيد  نزهة3201

692227 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدسركوح ابراهيم3202

741168 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدتسينت  جمال3203

668551 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدأبيضار مباركة3204

767759 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدحمو عمر3205

674586 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدبن الحسن فاطمة3206

794299 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدطوير السالمة3207

771676 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيداخريزي عبدالرحمان3208

773837 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوكيوض مريم3209

654278 Salle 11الثانوية التأهيلية موالي رشيدلعروصي  علي3210

701365 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدبنمبيريك نجاة3211

731580 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدزكرار غزالن3212

720698 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيديكوت محمد3213

681479 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدزكار مريم3214

761019 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدسكيح يوسف3215

709210 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدالموسى نورة3216

712530 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدازحان  محمد3217

679409 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدالبعير سعيد3218

863698 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدخولطي رباب3219

668774 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدمتقي الحسن3220

736332 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيداملو ياسين3221

727310 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدشيكلي خديجة3222

719278 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدالحصيري حسن3223

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  93صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

االجتماعيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

823707 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيداسكيح الزهرة3224

691823 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدشكرادي بشرى3225

811148 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيداالدريسي احمد3226

783885 Salle 12الثانوية التأهيلية موالي رشيدأوملك فاطمة3227

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  94صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية االسالمية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

769520 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميرضوان اخضيض3274

761581 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميسليم سمية3275

777265 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميبنزدي البتول3276

736811 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميايت تيزي عبد العالي3277

734302 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميبولدن اميمة3278

817395 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزمياكمي خديجة3279

850499 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميلخلوفي صفاء3280

739534 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميالعامري سهام3281

811220 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميالمصلوحي الزبير3282

691544 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميتامرت  فاطمة3283

797568 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميسعود المحجوب3284

789397 Salle 09الثانوية التأهيلية الخوارزميالوزاني عثمان3285

825214 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميجندري رشيدة3286

842133 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميلمزوكي  صالح3287

711279 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميأوتلوك سفيان3288

726961 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميكرويد محمد3289

848045 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميالراوي هشام3290

698827 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميطهطوه زينب3291

841152 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميايت بويا عبد الرفيع3292

710290 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميالسائح صالح الدين3293

724099 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميعمري عبد الحليم3294

698668 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميايت خديجة حفصة3295

760107 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميوزاض فدوى3296

777503 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميأنجار محمد3297

755066 Salle 10الثانوية التأهيلية الخوارزميشيخي امينة3298

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  95صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التربية البدنية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

795765 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدالمسكين عبدالرحيم3317

835355 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدكركافي خالد3318

651247 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيداألشقر يوسف3319

784857 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدازكاو محمد3320

815586 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدمهتدي زكرياء3321

718474 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدبلعريبي مريم3322

754087 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدبيفنشكر حنان3323

828760 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدالبريم يوسف3324

743555 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدالبريمي مبارك3325

823327 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيداحربيل ياسمينة3326

741844 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدبولحية ياسين3327

843038 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدمنتوك ندى3328

790937 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدتبراوي عبد الودود3329

843146 Salle 13الثانوية التأهيلية موالي رشيدشكراني  شيماء3330

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  96صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

التكنولوجيا: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

819658 Salle 12الثانوية التأهيلية الخوارزميوحمان علي3449

718297 Salle 12الثانوية التأهيلية الخوارزميازروال خالد3450

801421 Salle 12الثانوية التأهيلية الخوارزميحلسهل ياسين3451

741651 Salle 12الثانوية التأهيلية الخوارزميالديماني اميمة3452

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  97صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الرياضيات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

768327 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدخشين سيد احمد3001

848082 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدعلو يوسف3002

792352 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدبحشوش عبد الجليل3003

713286 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدشاوف اسماء3004

648978 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدميشين عبدالعزيز3005

799839 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدعباسي ياسين3006

695274 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيداالابراهيمي   هاجر3007

793988 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدالحور مبارك3008

709954 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدزانع الحسن3009

776908 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيدبلغراد ابراهيم3010

665399 Salle 01الثانوية التأهيلية موالي رشيددودجان أسامة3011

710923 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدالشرافي لبنى3012

662405 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدارجدال أيوب3013

713597 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدبودينة اشرف3014

656454 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدمسعود ابراهيم3015

661966 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدابزيو فاطمة3016

842184 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدوهبي سكينة3017

671796 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدجبلي جميعة3018

735636 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدالويس مباركة3019

686030 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدناظم رشيدة3020

716332 Salle 02الثانوية التأهيلية موالي رشيدارويش عائشة3021

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  98صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

848440 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدلمعيطي امبارك3464

657419 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدبازيد عائشة3465

649872 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدانجار مينة3466

788355 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيداحنصال امبارك3467

809783 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدالحوميدي امينة3468

786390 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدبومهاوت عبد المجيد3469

836001 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدالبوداني المحجوب3470

806566 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيداماريغ حميد3471

736935 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدالساليلي رباب3472

666047 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدازيلك شعيب3473

843796 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدزناد الوالي3474

803464 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيداغنيه حمزة3475

820976 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدأمزال ياسين3476

846433 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدالمعزوزي رشا3477

852891 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدناضيف إلياس3478

849829 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدأحسين مصطفى3479

775046 Salle 05الثانوية التأهيلية موالي رشيدالشبلي محمد3480

716826 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالمنصار زكية3481

681709 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدبازاك محمد3482

849572 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيداوشن عبد اهلل3483

734732 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدادريوش ابراهيم3484

748826 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالوشواني عز الدين3485

686300 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدخباز زكرياء3486

782511 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوجدوا عبداهلل3487

746723 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالهديلي حنان3488

743953 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالساخي  مريم3489

852499 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدبيان عبد الصمد3490

699767 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدمليح صالح الدين3491

673784 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالزغداني نبيل3492

836913 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالعوني شيماء3493

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  99صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

الفيزياء والكيمياء: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

749036 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالوافي الحسن3494

680779 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدالسوري رضى3495

744189 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدولسو كريمة3496

665885 Salle 06الثانوية التأهيلية موالي رشيدمفلح فاطمة الزهراء3497

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  100صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة العربية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

831854 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدشكوتي ابركهم3619

729432 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدبن الحسين نورة3620

790436 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدعبدي نعيمة3621

646537 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدمعيوف سعيد3622

719753 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيددومني سارة3623

724766 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدفتيحة أزكني3624

746740 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدلحسيني فدوى3625

786235 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدارحماني  حفيظ3626

670972 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدكربوني ابتسام3627

726032 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدالناصري كرم3628

774625 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدزردوب مريم3629

733195 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدحيدر رغية3630

710892 Salle 09الثانوية التأهيلية موالي رشيدناصر زكرياء3631

746667 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدالماللي يوسف3632

695510 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدنيت عبد اهلل مريم3633

800045 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدزمزكي ابراهيم3634

779155 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدبونوحي مينة3635

692547 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوبريك عبد اهلل3636

848535 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيداصبان السعدية3637

721485 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدالعاطي خديجة3638

820671 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدكويزيد لطيفة3639

808259 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيداودمين حسناء3640

713020 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدخيرا توفيق3641

776544 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدحمو  سكينة3642

732755 Salle 10الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوسكري صفاء3643

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  101صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

730827 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبومشيطة لطيفة3676

654552 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيداحجام علي3677

814375 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدازروال  خديجة3678

735217 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدأناضيف عبد العزيز3679

835412 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبالك ليلى3680

837766 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدزويكي رجاء3681

789244 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوشعاب البشير3682

694453 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبيزوران حسن3683

763481 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبركي سمية3684

672937 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدهباز خديجة3685

773258 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدطهروا ايوب3686

726152 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيداجديك رقية3687

844328 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدصابر ريحانة3688

746315 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوتكيوت الهام3689

707635 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدايت بركة اجمد3690

661444 Salle 03الثانوية التأهيلية موالي رشيدالكاهية لطيفة3691

838781 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدكنتي فاطمتو3692

864443 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيداوبركى إيمان3693

815128 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدثابت سميرة3694

805709 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدماسو شيماء3695

710444 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوزيد صفية3696

854586 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدالبوعيادي اريج3697

748039 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدالمرابط إكرام3698

685600 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدالحيراش أميمة3699

651750 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدارجدال علي3700

683519 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدوهيب نسيبة3701

795127 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدبوشوهوا فاضمة3702

790528 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدكوالماي رباب3703

760787 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدناطق حليمة3704

812338 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدالغزال علي3705

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  102صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

اللغة الفرنسية: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

754993 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيدبلوش حنان3706

813596 Salle 04الثانوية التأهيلية موالي رشيداوبايش فاطمة الزهراء3707

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  103صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

المعلوميات: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

720821 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميمحمد الشاعري3581

796043 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميالفقير ايوب3582

726594 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميبوفارس محمد3583

806651 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميلركط سكينة3584

781152 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميبونقيشا فاطمة3585

692678 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميلمباركي نسيمة3586

807996 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميالمودن نادية3587

781655 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميبللوش عبد الحق3588

706448 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميبوينين خولة3589

785813 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميممجود خولة3590

693362 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميالخليلي خديجة3591

731875 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميشمورك مريم3592

727496 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميأيت هرى لبنى3593

819859 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميأشواد محمد3594

668749 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميمكتافي عصام3595

819872 Salle 11الثانوية التأهيلية الخوارزميضفر اهلل سليمان3596

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  104صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علوم الحياة واالرض: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

786220 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدعلوى الزهرة3374

729293 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدالفوغي  البشير3375

796635 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدالكدروري زينة3376

761430 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدالوراث حنان3377

654221 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدميدوش محماد3378

757496 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدباسي علي3379

825892 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدبازيد  محمد3380

665838 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدبونعمى حنان3381

764751 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدبدهير فاطمة3382

737010 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدبنجامع عبداهلل3383

853447 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدلكرامز الجيد3384

861277 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدسركوح  المحجوب3385

802343 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدادابراهيم مريم3386

777330 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدملوك نعيمة3387

801714 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدلعظيمي كمال3388

711422 Salle 07الثانوية التأهيلية موالي رشيدباللي سكينة3389

658287 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدالعناوي علي3390

678216 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدكوكوس نادية3391

661582 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدنانوش سمية3392

775480 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدالراوي رشيد3393

754508 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدزين الدين خديجة3394

841668 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدمسادي خديجة3395

654515 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدوغزن الحسين3396

778149 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدايت الحساين كوثر3397

744349 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدرايس شيماء3398

802955 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدفدواش هند3399

785374 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدنيدباجا هجر3400

833679 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدأزيسرير جمال3401

722644 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدتاج الدين اميمة3402

790007 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدمومن مصطفى3403

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  105صفحة  



االقتصاد ملحقي و االجتماعيين الملحقين و التربويين الملحقين و األساتذة توظيف مباريات

2021 دجنبر دورة–   التكوين و للتربية الجهوية لألكاديميات النظامية األطر:   االدارة و 

الكتابية االختبارات الجتياز المدعويين الئحة

كلميم: إقليم: المديرية 

االسم مركز االختباراترقم الطلب

علوم الحياة واالرض: التخصص - (االعدادي و التأهيلي)سلك التعليم الثانوي : الفئة 

القاعة رقم االمتحان

655191 ي مريم3404 Salle 08الثانوية التأهيلية موالي رشيدازروال

 جماعي استدعاء بمثابة االعالن هذا يعتبر
االختبارات بداية قبل ساعة نصف الوطنية التعريف ببطاقة مصحوبين االختبارات مركز إلى الحضور المترشحين على

106  من  106صفحة  


