
القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

Pr-71الشناني احمدX365075القنيطرة

Pr-72شوقي زكرياءXA99469القنيطرة

Pr-73شوقي سعيدxa113041القنيطرة

Pr-74قرباش عادلGB166569القنيطرة

Pr-75أريفي سكينةXA109966القنيطرة

Pr-76موسى رشيدX260710القنيطرة

Pr-77الريفاعي حنانXA103510القنيطرة

Pr-78البوقي ادريسXA102795القنيطرة

Pr-79الطويل فاطمةG258541القنيطرة

Pr-80المعادي بشرىAE96473القنيطرة

Pr-81حربل إيمانG618743القنيطرة

Pr-82عبو عبد الغفورGY29097القنيطرة
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Pr-83البجرفاوي سهامAE4215القنيطرة

Pr-84ادابالل فؤادGA77509القنيطرة

Pr-85الزيراوي خولةG621284القنيطرة

Pr-86الساللفي بشرىG621055القنيطرة

Pr-87االصلع سعيدGA124417القنيطرة

Pr-88الكرش كوثرgy16727القنيطرة

Pr-89لعسري حفيظةX363939القنيطرة

Pr-90دحان وحيدGY26417القنيطرة

Pr-91الشاوني مصطفىG210882القنيطرة

Pr-92الشدادي ربيعةG301268القنيطرة

Pr-93بلغالم بهيجةx257818القنيطرة

Pr-94أيت الحاج حنانAD223778القنيطرة

Pr-95دقاق سلوىGA184300القنيطرة

Pr-96الموفوق سوميةGA169269القنيطرة

Pr-97مرزاق زهورXA86003القنيطرة

Pr-98بزيط مريمAE96896القنيطرة

Pr-99الفركي كوثرG638458القنيطرة

Pr-100بن شامة المهديXA111552القنيطرة

Pr-101بنعزي فاطمةG546208القنيطرة

Pr-102ابال خولةG547164القنيطرة

Pr-103اشقيف حنانAB245363القنيطرة

Pr-104العمراوي فريدةG911356القنيطرة

Pr-105بوادي حليمةJC509204القنيطرة
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Fr-16البحي عبد الواحدGB175058القنيطرة

Fr-17الشليخ فاطمة الزهراءG698787القنيطرة

Fr-18العلوشي عتيقةG377427القنيطرة

Fr-19الكراب أنوارG541141القنيطرة

Fr-20اليتمي محمدG422670القنيطرة
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Fr-21أونونة المهديG422905القنيطرة

Fr-22بوطيب سحرG991704القنيطرة

Fr-23جناح نسرينG336271القنيطرة

Fr-24رداني نبيه إيمانAA35748القنيطرة

Fr-25زوهير هاجرZ495422القنيطرة

Fr-26شعبان مليكةG217206القنيطرة

Fr-27عسولي زبيدةG306632القنيطرة

Fr-28كروم ضحىX365999القنيطرة

Fr-29وعراب مريمG316368القنيطرة

Fr-30امليح ندىG611198القنيطرة

Fr-31صمران  احمدGA154487سيدي سليمان

Fr-32ايت امبارك  حوريةJB136331سيدي سليمان

Fr-33ديهاج  ميلودga173610سيدي سليمان

Fr-34لبكير  فاطمة الزهراءGA187062سيدي سليمان

Fr-35المعمري  الهامGA143456سيدي سليمان

Fr-36الشايب  رجاءEE477252سيدي سليمان

Fr-37الزايدي  محمدGA157567سيدي سليمان

Fr-38خماس  الكبيرGA5442سيدي سليمان

Fr-39إديونس  صفاءGA176062سيدي سليمان
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Fr-40األصفر  أحمدGa113390سيدي سليمان

Fr-41الحرش  اكرامGY22512سيدي سليمان

Fr-42بلفقيه  هشامGA124183سيدي سليمان

Fr-43بن الطاسية  حسنGA170743سيدي سليمان

Fr-44غماد نورةAE5067سيدي سليمان

Fr-45كرماج فاطمة الزهراءAE15653سيدي سليمان

Fr-46الطيبي إكرامZ463611سيدي سليمان

Fr-47المهدي أيوبAB628596سيدي سليمان

Fr-48خديجة بكلمينZ489816سيدي سليمان

Fr-49قطاري عليةG625308سيدي سليمان

Fr-50بن الصديق حسناءVa108478سيدي سليمان

Fr-51لعبدلي سارةG639038سيدي سليمان

Fr-52تقريمشة ليلىee549635سيدي سليمان

Fr-53باسو عبيرAE125237سيدي سليمان

Fr-54الدهبي سعد الدينjt15684سيدي سليمان

Fr-55السعيدي سناءGJ33273سيدي سليمان

Fr-56التويس حدهومGA134905سيدي سليمان

Fr-57مباركي وفاءGY5707سيدي سليمان

Fr-58بنجدو هاجرG510054سيدي سليمان

Fr-59مريم شهيدAE114614سيدي قاسم
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Fr-60فاطمة الزهراء المهلهلD748823سيدي قاسم

Fr-61فاطمة الزهراء الخديمgk130282سيدي قاسم

Fr-62محسن ايت الطالبGN148230سيدي قاسم

Fr-63شيماء باخاالG551498سيدي قاسم

Fr-64سارة بالحاجDN9382سيدي قاسم

Fr-65زهرة فتحيJB464940سيدي قاسم

Fr-66الشراد ادريسgk122896سيدي قاسم

Fr-67سارة الميضاويDO30325سيدي قاسم

Fr-68لحسن مزونUA84256سيدي قاسم

Fr-69بالل الصبحيGJ40302سيدي قاسم

Fr-70سلوى اسعيديGN190164سيدي قاسم

Fr-71سارة خودليGK136704سيدي قاسم

Fr-72رضى بوطالبGJ40686سيدي قاسم

Fr-73اسمهان رزوقيGJ24157سيدي قاسم

Fr-74فاطمة التجانيD851445سيدي قاسم

Fr-75نعيمة حداويGN202287سيدي قاسم

Fr-76كوثر عاصميGB181568سيدي قاسم

Fr-77سميرة كعموريGM80430سيدي قاسم

Fr-78محمد بدر بنحدادG452952سيدي قاسم

Fr-79نادية المرابطL150973سيدي قاسم

Fr-80نهاد اعميمريGY31534سيدي قاسم
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Fr-81سعيد الواليGJ20037سيدي قاسم

Fr-82نسرين الجداريGk122566سيدي قاسم

Fr-83فاطمة الهمومDA46361سيدي قاسم

Fr-84عائشة بوياGJ28015سيدي قاسم

Fr-85حفصة حمو مينةGJ39808سيدي قاسم

Fr-86نجاة عيطوشGN178796سيدي قاسم

Fr-87سعيد لشهبZG116017سيدي قاسم

Fr-88صالح اليزغيGM152881سيدي قاسم

Fr-89كوثر الحمايديD719968سيدي قاسم

Fr-90عدنان التجمعتيG458875سيدي قاسم

Fr-91أنيسة لودينيGJ34276سيدي قاسم

Fr-92رشيدة قورعيV235443سيدي قاسم

Fr-93سفيان العلوانيG537308سيدي قاسم

Fr-94عبد الرحيم كعبوبGN181029سيدي قاسم

Fr-95لحسن الحموريGJ8366سيدي قاسم

Fr-96أسماء بنشرقيCd181615سيدي قاسم

Fr-97مراد الدازيGA162146سيدي قاسم

Fr-98انتصار الغواتGK129724سيدي قاسم

Fr-99زكية بوصوفةGK134979سيدي قاسم

Fr-100رجاء العساويGM19342سيدي قاسم

Fr-101حورية فتوحGJ35862سيدي قاسم
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Fr-102اسماء الدواديGk106287سيدي قاسم

Fr-103أسية معلمGY13596سيدي قاسم

Fr-104سكينة العا جيG675102سيدي قاسم

Fr-105محمد العفطGA170689سيدي قاسم

Fr-106محسين دحمونG528551سيدي قاسم

Fr-107أحمد محسنGB208422سيدي قاسم

Fr-108كوثر بلحاجGY29870سيدي قاسم

Fr-109خديجة اباويVA109385سيدي قاسم

Fr-110نجوى سويباGY29354سيدي قاسم

Fr-111أمين بلحاجGN167901سيدي قاسم

Fr-112عماد محجوبGJ27112سيدي قاسم

Fr-113عادل الكصGN66510سيدي قاسم

Fr-114مريم عوادGB168814سيدي قاسم

Fr-115نزهة صفاZ458649سيدي قاسم

Fr-116محمد البرجPB169845سيدي قاسم

Fr-117خديجة دمريCB189441سيدي قاسم

Fr-118محسن النصيريg616579سيدي قاسم

Fr-119سهام جبرانgk124535سيدي قاسم

Fr-120مرجوف زينبG673666سيدي قاسم

Fr-121كدوار ساميةgb227601سيدي قاسم

Fr-122سحيت السعيدGM19314سيدي سليمان
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Ar-1ابو زيد حمزةG536264القنيطرة

Ar-2اجديبة بهيجةH237598القنيطرة

Ar-3احمامو خالدG333249القنيطرة

Ar-4ازنيبر أيوبGB179621القنيطرة

Ar-5اشريفة ربيعةG368144القنيطرة

Ar-6البخياري نعيمةGB102337القنيطرة

Ar-7البقالي أسماءG271744القنيطرة

Ar-8الحريزي فاطمة الزهراءG536883القنيطرة

Ar-9الحمياني عاللGB74510القنيطرة

Ar-10الدرازي حنانG423266القنيطرة

Ar-11الزين سميرةG265410القنيطرة

Ar-12الشافعي بشرىgb82589القنيطرة

Ar-13الشايب خديجةG341088القنيطرة

Ar-14الشواي المهديG652324القنيطرة

Ar-15الطويل سوميةG540735القنيطرة

Ar-16العولة أحمدGB182134القنيطرة

Ar-17الفالق سعيدGM180302القنيطرة

Ar-18القرشي فاتحةG245993القنيطرة

Ar-19الكوش فاطمة الزهراءG539897القنيطرة

الثانوية التأهيلية طه حسين: اللغة العربية   مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك
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Ar-20المكي نبيلGB208715القنيطرة

Ar-21الهردوزي سهامG288731القنيطرة

Ar-22الهنا سعادXA50524القنيطرة

Ar-23أولمهور عزيزG165657القنيطرة

Ar-24ايشير الخليفيةGN192003القنيطرة

Ar-25بداوي الزهراءG297496القنيطرة

Ar-26برجيد صوفيةG657609القنيطرة

Ar-27بزي كلثومG302747القنيطرة

Ar-28بلخو عبد العاليG291045القنيطرة

Ar-29بنحمو حنانG356980القنيطرة

Ar-30بوح عائشةG370196القنيطرة

Ar-31بوروين صباحG289696القنيطرة

Ar-32حمادية بدرGB113706القنيطرة

Ar-33شاطر فوزيةga124759القنيطرة

Ar-34عباد ناديةgb88398القنيطرة

Ar-35عباسي سميرةG368586القنيطرة

Ar-36عيش محمدCB6119القنيطرة

Ar-37غنيات ثوريةG312547القنيطرة

Ar-38فتوحي محمدG600199القنيطرة
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Ar-39فالحي عبد هللاG642725القنيطرة

Ar-40فلوس زينبG244425القنيطرة

Ar-41قسماط فوزيةG393539القنيطرة

Ar-42كروم رشيدةG322529القنيطرة

Ar-43لحرور وفاءG299974القنيطرة

Ar-44لحمر هنيةG637421القنيطرة

Ar-45لعوينة حسنG399517القنيطرة

Ar-46لغبيسي فاطتةG612042القنيطرة

Ar-47لفريخي ميرةG614682القنيطرة

Ar-48محفوضي فاطمةG279948القنيطرة

Ar-49مومو سكينةG634699القنيطرة

Ar-50نجار السعديةG291363القنيطرة

Ar-51نصرة محمدGB116982القنيطرة

Ar-52هيدور حسناءG626183القنيطرة

Ar-53بهيجة محبوبAD29861القنيطرة

Ar-54قابة  المهديGA170318سيدي سليمان

Ar-55العريفي  منيرGY22335سيدي سليمان

Ar-56الحسوني  صالح الدينGA198265سيدي سليمان
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Ar-57دكيري  هندGY14489سيدي سليمان

Ar-58لمسيح  مريمGA91332سيدي سليمان

Ar-59حبيش  مليكةCB214497سيدي سليمان

Ar-60الوافي  قاسمGA93788سيدي سليمان

Ar-61بديل  سميةGA47351سيدي سليمان

Ar-62درهم  هندGY32378سيدي سليمان

Ar-63المحروك  زهيرGA166178سيدي سليمان

Ar-64باغروس  مينةGA135131سيدي سليمان

Ar-65لعرج  خديجةGA190996سيدي سليمان

Ar-66المجدوب  سناءGY20736سيدي سليمان

Ar-67جبراوي  ناديةGA49198سيدي سليمان

Ar-68ميس  حمزةGY13556سيدي سليمان

Ar-69الكبز  أسامةGY13086سيدي سليمان

Ar-70لكريت  ادريسGA63914سيدي سليمان

Ar-71دحان  فاطمةGA178272سيدي سليمان

Ar-72ياسين  عبد الصمدGA163432سيدي سليمان

Ar-73العنبوري  ياسينGA96144سيدي سليمان

Ar-74خوة  المهديGA179249سيدي سليمان
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M-1أخرف عمادL512564القنيطرة

M-2إزووان زكرياءA643776القنيطرة

M-3اسماعيلي علوي اسماعيلUC137282القنيطرة

M-4البشري إيمانQ304411القنيطرة

M-5الجزار رميساءF566440القنيطرة

M-6الحاتمي محمدGB179951القنيطرة

M-7الحاج بنعلي لحسنX341669القنيطرة

M-8الحشادي هشامBK300233القنيطرة

M-9الدحموني كوثرG530956القنيطرة

M-10الراضي بهيجةGJ23646القنيطرة

M-11الرحالي محمدG627315القنيطرة

M-12الروضي فاطمة الزهراءG622249القنيطرة

M-13الريحي عبد الواحدG661540القنيطرة

M-14السالمي محسنGJ21008القنيطرة

M-15الصالحي سعيدPA131196القنيطرة

M-16الصفاحي سليمةCB277713القنيطرة

M-17الصنهاجي يونسg537799القنيطرة

M-18الطوايهر سناءA371221القنيطرة

M-19الطيبي سفيانg621362القنيطرة

      1   

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-20الفالح محمدR354770القنيطرة

M-21القمش ابتسامG673134القنيطرة

M-22الماروذ إبراهيمGM181859القنيطرة

M-23المنصوري محمدGM156452القنيطرة

M-24النيور منصفGN179376القنيطرة

M-25الوافي ادريسUA77618القنيطرة

M-26الوردي حسنG530078القنيطرة

M-27أمالو رضوانPA213191القنيطرة

M-28انخيلي محمدFa120930القنيطرة

M-29أنس طاهريF420911القنيطرة

M-30انعنيعة المهديGB181999القنيطرة

M-31اوخشوش محمدIA136372القنيطرة

M-32أومهدي إكرامFJ21614القنيطرة

M-33أيت مرزوق عبد اللطيفPA205547القنيطرة

M-34ايجو ابراهيمPA130226القنيطرة

M-35بالرحمون سكينةGM146002القنيطرة

M-36بحري عدنانG690349القنيطرة

M-37بربوش مارياF425669القنيطرة

M-38بعا هشامLA153723القنيطرة

M-39بلعسري ابتسامJB433974القنيطرة
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-40بن وزي فؤادXA94215القنيطرة

M-41بنزينة المهديG914319القنيطرة

M-42بنشيخ ودادGK130571القنيطرة

M-43بنصالح عمرUA95094القنيطرة

M-44بوحميدة عادلG664810القنيطرة

M-45بوكرين محمدJC487157القنيطرة

M-46تابتي طارقPb173641القنيطرة

M-47حبودان أسماءX345042القنيطرة

M-48خديري امينةGM143073القنيطرة

M-49دهدوه غفرانJB464643القنيطرة

M-50سكوري زكرياءGN178819القنيطرة

M-51سالمي الحسينG535498القنيطرة

M-52شعشوع سارةG631100القنيطرة

M-53صبري عبد هللاJA140350القنيطرة

M-54عرشي هدىG663865القنيطرة

M-55غانمي الياسG410935القنيطرة

M-56غزوي بثينةG674373القنيطرة

M-57فضول عائشةG546704القنيطرة

M-58قاسمي سكينةGA160652القنيطرة

M-59قاسي بثينةG635206القنيطرة
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-60كريبي ياسرG688642القنيطرة

M-61كريم عبدالعاليG676798القنيطرة

M-62لبيض شيماءG700557القنيطرة

M-63لفحيلي امينA391702القنيطرة

M-64لكويتي عمادGJ39584القنيطرة

M-65لمكاوي سعيدةX361983القنيطرة

M-66مبطول إبراهيمGJ22276القنيطرة

M-67محفوظ ايوبX363210القنيطرة

M-68مرجان لطفيG416216القنيطرة

M-69مطيع فاطمة الزهراءG534435القنيطرة

M-70منصف وفاءUC145728القنيطرة

M-71منقوش سهامA361199القنيطرة

M-72مهيدي بوسلهامG659270القنيطرة

M-73نزيه اسامةP312959القنيطرة

M-74هرواش عبد العزيزS661159القنيطرة

M-75ياسين حسنيUA97406القنيطرة

M-76حردول  اسماءGA186579سيدي سليمان

M-77الحيمر  سهامGA135032سيدي سليمان

M-78ايمان عالمAA37986سيدي سليمان

M-79الغميكي ايمانGN184305سيدي سليمان
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-80الخليفي سكينةKB86529سيدي سليمان

M-81اكريو نوفل G614053سيدي سليمان

M-82افقيرن سلوىJE283176سيدي سليمان

M-83الدحموني لمياءG600190سيدي سليمان

M-84كاو آسيةG634802سيدي سليمان

M-85العلوي المغرافي ايمانG687115سيدي سليمان

M-86هبان جهانG679728سيدي سليمان

M-87العالي حنانAE87076سيدي سليمان

M-88رجاء إدريسيGK140704سيدي قاسم

M-89ناهلة لخلوفGK139016سيدي قاسم

M-90بدر الدكوشيPA132114سيدي قاسم

M-91امبارك بندرايسGJ34244سيدي قاسم

M-92عزيز شيهبGJ31589سيدي قاسم

M-93خديجة العطارA440795سيدي قاسم

M-94الفاسي كريمةGJ25140سيدي قاسم

M-95رضوان نجوىGM156455سيدي قاسم

M-96بوزور عمرV286402سيدي قاسم

M-97امين البهيهA686224سيدي قاسم

M-98ابوريشة عبد القادرGN148527سيدي قاسم

M-99الخاديري عصامLC236959سيدي قاسم
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-100دهيصة محمدG644216سيدي قاسم

M-101لغراري منيرG619209سيدي قاسم

M-102االكالوي أنوارD984406سيدي قاسم

M-103شكراني سلمانhh100061سيدي قاسم

M-104شاووش رجاءCD509795سيدي سليمان

M-105قاسمي فاطمة الزهراءAE14048سيدي سليمان

M-106جميلة بنيحيىXA110550سيدي سليمان

M-107الفراع وفاءG618016سيدي سليمان

M-108بعامرة امينةG637427سيدي سليمان

M-109السحباني نجوىGJ35746سيدي سليمان

M-110السيودي لمياءG559745سيدي سليمان

M-111النعيمي نوراGA186307سيدي سليمان

M-112بركاش صفاءG521366سيدي سليمان

M-113حماد محمدCB220319سيدي قاسم

M-114اجليفي احمدGK126570سيدي قاسم

M-115صالحي عالءCN5707سيدي قاسم

M-116ادخيسي سعديةFB24629سيدي قاسم

M-117المرابط جوادGK53055سيدي قاسم

M-118ارحى نبيلAE62691سيدي قاسم
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

الثانوية التأهيلية طه حسين: الرياضيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

M-119اعبوش محمدZ472396سيدي قاسم

M-120الفايق غالمGK127307سيدي قاسم

M-121لمين مصطفىGN180486سيدي قاسم

M-122اليزيدي عبدالناصرGJ30224سيدي قاسم

M-123زالميط سكينةG638627سيدي قاسم

M-124جطى محمدGB133164سيدي قاسم

M-125أندوري يونسGa163106سيدي قاسم

M-126الخرمودي علي مسلمG544767سيدي قاسم

M-127العبداللوي سارةG633506سيدي قاسم

M-128بلعوجة يوسفGB190477سيدي قاسم

M-129بوكريش اميمةG683667سيدي قاسم

M-130السفريوي ادريسGA158231سيدي قاسم

M-131العلمي طرباق عبد هللاGJ22669سيدي قاسم

M-132الهيدوري محمد رضاGA143511سيدي قاسم

M-133الزواك يوسفG631308سيدي قاسم

M-134يونس لحلوJF41769سيدي قاسم

M-135وليد عريبوAA36958سيدي قاسم

M-136أيوب الدخيسيUC143054سيدي قاسم
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 القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

SVT-1الفرحي سفيانG901334القنيطرة

SVT-2ارطيب مريمG612712القنيطرة

SVT-3البدراوي رشيدG683933القنيطرة

SVT-4الحفياني خالدGB45305القنيطرة

SVT-5الدن ماجدةG616344القنيطرة

SVT-6السباعي فاطمة الزوهرةGN174527القنيطرة

SVT-7العشي صوفياG543882القنيطرة

SVT-8الغرفي كوثرKA39626القنيطرة

SVT-9الغياتي فاطمة الزوهرةG533483القنيطرة

SVT-10الماضي فاطمة الزهرةG466621القنيطرة

SVT-11النهاري ناديةG413632القنيطرة

SVT-12الهويتي فاطمة الزهرةGM166581القنيطرة

SVT-13الودي إيمانG630713القنيطرة

SVT-14اوحو فتيحةG539010القنيطرة

SVT-15ايدعزي اكرامG697820القنيطرة

SVT-16باعشون محمدG663052القنيطرة

SVT-17بن زيزون المهديG546180القنيطرة

SVT-18بنعمار مريمG670678القنيطرة

SVT-19بوخرب سارةCD206788القنيطرة

فرع القنيطرة للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين:         مركز االختبارعلوم الحياة واألرض : الثانوي     التخصص:  السلك   

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين
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 القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

فرع القنيطرة للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين:         مركز االختبارعلوم الحياة واألرض : الثانوي     التخصص:  السلك   

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

SVT-20بوزار صالح الدينGB225104القنيطرة

SVT-21بوعقلي إلياسg669739القنيطرة

SVT-22جعران زهيرG616427القنيطرة

SVT-23حلي فاطمةG619840القنيطرة

SVT-24رزقاوي ايوبGN183973القنيطرة

SVT-25زعارة نبيلgb177607القنيطرة

SVT-26زواني زكرياءG510566القنيطرة

SVT-27زيزون معادG466828القنيطرة

SVT-28عدناني منالG630332القنيطرة

SVT-29معزيز سناءG615172القنيطرة

SVT-30هواورى سعادG462851القنيطرة

SVT-31السامي  عتيقةCB291459القنيطرة

SVT-32ليموني  فاطمةGA197334سيدي سليمان

SVT-33السليماني  حسامGA189690سيدي سليمان

SVT-34خير هللا  وفاءGA135675سيدي سليمان

SVT-35زهير  نبيلةGA164827سيدي سليمان

SVT-36الواحيدي  كوثرGA162890سيدي سليمان

SVT-37وعزيز  سعيدةGA164546سيدي سليمان

SVT-38كوجيلي  اكرامGA163864سيدي سليمان

SVT-39الهام  ابويبسGA139743سيدي سليمان

SVT-40بن الحاج  زكرياءGA163783سيدي سليمان

SVT-41يونس الحنويشيGJ15446سيدي قاسم
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 القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبت.ر

فرع القنيطرة للمركز الجهوي ملهن التربية والتكوين:         مركز االختبارعلوم الحياة واألرض : الثانوي     التخصص:  السلك   

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

SVT-42نجيب اليبزارGM137441سيدي قاسم

SVT-43مريم قرواويDO23581سيدي قاسم

SVT-44بوجمعة فاتيGJ25897سيدي قاسم

SVT-45هيبة هللا بنشهبارGK132783سيدي قاسم

SVT-46يسرا ايت عبد الكريمGK121412سيدي قاسم

SVT-47فاطمة الزهراء ابوبكرVA109876سيدي قاسم

SVT-48هشام الفاضليGJ28011سيدي قاسم

SVT-49امينة فخريGJ33897سيدي قاسم

SVT-50هاجر بنضحاويةGK122722سيدي قاسم

SVT-51فؤاد درقوشGK114326سيدي قاسم

SVT-52فاطمة الزهراء برمكيCD108496سيدي قاسم

SVT-53ايوب تيشاGJ36090سيدي قاسم

SVT-54عبد الحنين مغراويUC141784سيدي قاسم

SVT-55زينب مبروكيGN198837سيدي قاسم

SVT-56عبدالرحيم الشمندريGY19316سيدي قاسم

SVT-57سفيان الناشيطGK122933سيدي قاسم

SVT-58إلهام الناشيطGk92325سيدي قاسم

SVT-59نعيمة بويغفUA91369سيدي قاسم

SVT-60الهام بريGK105857سيدي قاسم

SVT-61صالح الدين بنصالحGK109861سيدي قاسم

SVT-62شهيدة مصباحGJ34313سيدي قاسم
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Ph-1منصف الداوديAE31213الخميسات

Ph-2نوح لبالبلةXA83388الخميسات

Ph-3بوشتى بنزريويلX325620الخميسات

Ph-4فاطمة اجغبيX336171الخميسات

Ph-5أيوب أيت لحرشIB205338الخميسات

Ph-6احميمد رجاءGB141962القنيطرة

Ph-7احميمك حنانG497623القنيطرة

Ph-8الدوزي وصالzt105499القنيطرة

Ph-9جرايفي سعيدGB112276القنيطرة

Ph-10شريف عثمانGB186418القنيطرة

Ph-11األزهاري  محمدGK99839سيدي سليمان

Ph-12مورتجين  سناءGA178579سيدي سليمان

Ph-13كاسم  سميةGA159495سيدي سليمان

Ph-14الحداوي  فؤادGA143118سيدي سليمان

Ph-15الركيك  بنعاشرGY28462سيدي سليمان

Ph-16وليد لمزوعفGN178195سيدي قاسم

Ph-17ايوب عواجGJ30966سيدي قاسم

Ph-18نجيمة شننوفGk124080سيدي قاسم

Ph-19كريمة السعيديGK69439سيدي قاسم

Ph-20المهدي مجيدUA20642سيدي قاسم

          12   

الثانوية التأهيلية طه حسين: الفلسفة         مركز االختبار:   الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين
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القاعةاملديرية اإلقليميةرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسباالمتحان.ر

P.C-1اجديري عبد الحكيمUC137924القنيطرة

P.C-2اجكون ياسينEE545649القنيطرة

P.C-3احماموشي سكينةG559653القنيطرة

P.C-4احمرلوز عبدالرحمانG536562القنيطرة

P.C-5اعرايبش محمدGB199853القنيطرة

P.C-6االدريسي ايوبGB224664القنيطرة

P.C-7االندلسي زكرياءG677305القنيطرة

P.C-8البازي عادلG350923القنيطرة

P.C-9البغيدي محمد طهG624832القنيطرة

P.C-10الحريري مريمG636861القنيطرة

P.C-11الحيدود عمرGA164624القنيطرة

P.C-12الدالعي مريمGJ7725القنيطرة

P.C-13الرفاعي جهادGB208309القنيطرة

P.C-14الزهراوي رشيدG545805القنيطرة

P.C-15السايح خديجةEE526973القنيطرة

P.C-16الشاهل ايوبGB190511القنيطرة

الثانوية التأهيلية طه حسين: الفيزياء           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين
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الثانوية التأهيلية طه حسين: الفيزياء           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

P.C-17الشاهي ابراهيمGB214920القنيطرة

P.C-18الشبراوي مصطفىGB191447القنيطرة

P.C-19الطحشي عالءG623264القنيطرة

P.C-20العاطي زكرياءG674781القنيطرة

P.C-21العزوزي اسماعيلJM26512القنيطرة

P.C-22القاسمي عبدهللاG638661القنيطرة

P.C-23الكربوز رشيدEC25513القنيطرة

P.C-24امزيل مصطفىG661595القنيطرة

P.C-25أوزكان كوثرG901756القنيطرة

P.C-26ايت ابرائم اميمةP314258القنيطرة

P.C-27ايت بن عال عبد السالمG379472القنيطرة

P.C-28بروش هاجرGJ39800القنيطرة

P.C-29بلحامدية راضيةGB86264القنيطرة

P.C-30بنعساوي حياةG611272القنيطرة

P.C-31بوري عزيزةG495858القنيطرة

P.C-32بولعيش بديعةG664511القنيطرة
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H.G-1عبدالعالي اولحاجX334499الخميسات

H.G-2محمد خالديUC119312الخميسات

H.G-3محمد بلحرشX189229الخميسات

H.G-4هشام معيدنيX354338الخميسات

H.G-5ادريس عسيويX373129الخميسات

H.G-6لبنى أمزاالX344473الخميسات

H.G-7فؤاد النحليZ387318الخميسات

H.G-8أيوب مروx316330الخميسات

H.G-9سناء ساليمXA108311الخميسات

H.G-10نعيمة امعيZ544164الخميسات

H.G-11مصطفى الحيباريAD260145الصخيرات تمارة

H.G-12عيد الرحمان أوطيبAD205366الصخيرات تمارة

H.G-13وفاء العبوديAD155505الصخيرات تمارة

H.G-14أبرشيح عبد الكريمG637768القنيطرة

H.G-15استيتو انسG673721القنيطرة

H.G-16أعنيك حليمةG524129القنيطرة

H.G-17افريطو جميلةg325384القنيطرة

H.G-18اكلي بدرG658942القنيطرة

H.G-19البقالي نجاةG523855القنيطرة

(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك
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(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

H.G-20البقيدي عبد العاليLC221867القنيطرة

H.G-21الحرثي فاطمة الزهراءG496711القنيطرة

H.G-22الحرش عبد الرحيمGB137208القنيطرة

H.G-23الحنوني عبد اللطيفG497441القنيطرة

H.G-24الزكاري محمدLB170409القنيطرة

H.G-25الشريط ياسينG400464القنيطرة

H.G-26العشاكي فاطمة الزهراءx363895القنيطرة

H.G-27الكيحل مريةG672980القنيطرة

H.G-28المرضي وجدانG638710القنيطرة

H.G-29المنصوري سكينةx365558القنيطرة

H.G-30الهاشمي صارةG621040القنيطرة

H.G-31اليونسي فتيحةLB193676القنيطرة

H.G-32انبارك عبد الرحمانG540252القنيطرة

H.G-33اينسي هشامz436184القنيطرة

H.G-34بعال سفيانG649087القنيطرة

H.G-35بلبهالي رشيدG393905القنيطرة

H.G-36بن رحو أمينةGB191825القنيطرة

H.G-37بنشريف ابراهيمGB185058القنيطرة

H.G-38بهيج هشامG415124القنيطرة
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(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

H.G-39بوزاد فاطمةG482594القنيطرة

H.G-40حسينة عبدالكريمGB151948القنيطرة

H.G-41حورمة فاطمة الزهراءG390935القنيطرة

H.G-42دريويش الشحمGB88590القنيطرة

H.G-43رزاق حسنG334492القنيطرة

H.G-44زبياخ أسماءG900292القنيطرة

H.G-45غنضور خليدG375566القنيطرة

H.G-46قبيبة التهاميGB187653القنيطرة

H.G-47كيسان التجانيGB117571القنيطرة

H.G-48لوديني مرادGB186784القنيطرة

H.G-49مقدم مرادG643029القنيطرة

H.G-50الماشي حميدUA39717سال

H.G-51ابتسام الموصطفيGK52363سال

H.G-52سهام مزاتFC50188سال

H.G-53الموسولي عبد الهاديy133296سال

H.G-54هيثم فريقBJ410709سال

H.G-55يوسف أيت القايدAB258566سال

H.G-56محمد شانيub86581سال

H.G-57صالح الدين أبياعA397593سال
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(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

H.G-58أسماء المالكيAB539200سال

H.G-59نجوى بنشيضميAD217702سال

H.G-60لطيفة البوكيليCB248628سال

H.G-61رشيد بونعجاAB532950سال

H.G-62اسماعيل مغفورZ351723سال

H.G-63ابراهيم بلبطاحA266804سال

H.G-64عبد العزيز الكناكA444964سال

H.G-65يونس الرحاليA472073سال

H.G-66سناء سريفلAB537435سال

H.G-67عبدالهادي الراضيGN145725سال

H.G-68زكية الدعيكرLA126191سال

H.G-69خديجة اوالضورAa32610سال

H.G-70نعيمة بيهAE98551سال

H.G-71بوشعيب النوريA793460سال

H.G-72نجية برادةDO18801سال

H.G-73أميمة المزواريA390654سال

H.G-74محمد العساويAE64275سال

H.G-75هشام لوليديAE95843سال

H.G-76يونس الرحميAB517910سال
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(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

H.G-77عبدالصمد الغماريAB335962سال

H.G-78هشام محسينAB622989سال

H.G-79جميلة فجريAB155202سال

H.G-80المالكي  ماجدةGA194316سيدي سليمان

H.G-81المسكين  عبدالسالمGA190759سيدي سليمان

H.G-82بلخير  عزيزةGA163792سيدي سليمان

H.G-83الغوباشي  هندةZ414061سيدي سليمان

H.G-84كصاع  سعيدGA162572سيدي سليمان

H.G-85الشهب  عزيزG344968سيدي سليمان

H.G-86العسري  عدنانGY733سيدي سليمان

H.G-87كصاع  فاطمةGA186309سيدي سليمان

H.G-88الشرقاوي  بوشرةG332232سيدي سليمان

H.G-89الكناني  محمدGA74337سيدي سليمان

H.G-90سايسي حسني  فايزةGY19900سيدي سليمان

H.G-91كروان  فاطمةGA176449سيدي سليمان

H.G-92بوبرادة  اسماءGA163089سيدي سليمان

H.G-93مرفوق  اكرمGA105244سيدي سليمان

H.G-94مدين محمدGN141326سيدي سليمان

H.G-95يونس بويديGK68508سيدي قاسم
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(2017فوج )األساتذة موظفو األكاديميات 
املدعوون للدورة العادية الخاصة بتقويم استيفاء مجزوءات التكوين

الثانوية التأهيلية طه حسين: االجتماعيات           مركز االختبار: الثانوي     التخصص:     السلك

H.G-96فاطمة خويدرGJ15261سيدي قاسم

H.G-97رشيدة الخلدونيGJ25749سيدي قاسم

H.G-98محمد االمنيGM135637سيدي قاسم

H.G-99محمد اكريميUC141494سيدي قاسم

H.G-100فؤاد شكالتG377414سيدي قاسم

H.G-101سعد الخالقيGK110485سيدي قاسم

H.G-102فاطمة الزهراء لعريشيGN190336سيدي قاسم

H.G-103فاطمة الزهراء بوسلهامGJ27610سيدي قاسم

H.G-104ياسين الخراطGN147918سيدي قاسم

H.G-105فاطمة بن طالبGN134733سيدي قاسم

H.G-106أحمد الورديGN70164سيدي قاسم

H.G-107لوبنة زنيطةGN104600سيدي قاسم

H.G-108مريم بوستىGN113252سيدي قاسم

H.G-109ايوب العويفيGJ20619سيدي قاسم

H.G-110زوهير السعدونيGN203387سيدي قاسم

H.G-111ليلى الشكرنيطGJ27099سيدي قاسم

H.G-112هند قبةGN173599سيدي قاسم

H.G-113محمد بنويسGK86194سيدي قاسم

H.G-114محمد غزاليGN128765سيدي قاسم
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