
مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

ي1
 
5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سهام لمزوف

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سفيان عبد النور2

ي3
5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي وداد زوين 

ي4 5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سعاد الجبر

ي5
5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سمبر مفن 

ي6
5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي يوسف الرمان 

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سليمة المزكلدي7

ي8 5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سارة طهبر

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي عثمان بجا9

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي نرسين المعتصم10

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي فاطمة اونجار11

ي12
5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي مصطف  كعبوش 

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي هيند روكان13

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي وليد عال14

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي سكينة بوسكير 15

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي وفاء حيوكة16

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي شيماء بال17

5رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي نادية لحرش18

ي 
 -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

-التخصص اللغة العربية

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

ي 
 -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

-التخصص اللغة العربية

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

6رقم 11اللغة العربيةالتعليم الثانوي جمال حسنوي19

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي محمد أبنهي20

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي رشيدة العرسي21

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي المصطف  بيوخ22

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي حكيمة بنجبور23

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي المهدي بنحماد24

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي هند زغلول25

ي26
 
6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي كوثر الطرف

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي لبن  بيسي27

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي يونس ديدي28

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي خديجة زرو29

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي ياسمير  اإلدريسي30

ي31
6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي نادية المسكين 

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي رحاب الكراش32

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي حنان العماري33

6رقم 12اللغة العربيةالتعليم الثانوي ندى شهبون34

6رقم 12اللغة العربيةاللغة العربيةابراهيم كاموس35

6رقم 12اللغة العربيةاللغة العربيةخديجة المراحي36



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد المنترص1

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد بوشاشية2

ي3
 
7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي نهيلة  الخلوف

ي4
7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد الهادي صديف 

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد الصماد البالي5

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي عبداالله السود6

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي سمية بالعيد7

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي عائشة  اسحابة8

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي يونس المعالل9

ي10
7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي حسن أشتان 

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي الحسن ايت وتلبون11

ي12
7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي فدوى العاشف 

هللا13 7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي رجاء صبر

7رقم 11االجتماعياتالتعليم الثانوي يوسف بوتزرزيت14

7رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي جمال إحسان15

ي16 7رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي شفيق الذهنر

7رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي احمد عمو17

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي 
-التخصص االجتماعيات  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي 
-التخصص االجتماعيات  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي حسام افريطيط18

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي إلهام اساللو19

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي حمزة الزعيمي20

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد الكريم قاسمي21

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي ميمونة بوشمامة22

ي23
8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي خديجة المسكين 

ي24 8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد أترنر

ي25
8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي عثمان  حبس 

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي حسن زيوال26

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي ياسير  أعدي27

8رقم 12االجتماعياتالتعليم الثانوي عتيقة ازاعري28

ين29 8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي زهور بوعرس 

ي30
8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي بوبكر العربوش 

8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي محسن عبدة31

8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي خولة  أكرامير 32

8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي هشام الطاهري33

8رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي غزالن الصالحي34



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي 
-التخصص االجتماعيات  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد الزاز35

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي علي أزروال36

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي مريم الكامح37

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي رجاء عزمي38

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي خديجة جديرة39

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي عبدالحكيم  بدراوي40

ي41
9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي جهان الحنون 

9رقم 21االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد األكحل42

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي سارة صالحي43

ي بالعروصي44 9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد العرنر

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي مريم بومهدي45

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي فاطمة بوطية46

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي ياسير  المهداوي47

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي ايمن شنينو48

ي49 9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي عبدالحميد الكرنر

9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي خليد صالحي50

ي51 9رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي نوفل بلغرنر



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي 
-التخصص االجتماعيات  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

10رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي عبدالسالم حيدة52

10رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي الحسنية  فتح هللا53

10رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي كوثر  بنديان54

10رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي بوسالم الكري55

10رقم 22االجتماعياتالتعليم الثانوي رضوان أسخنشو56

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي مونية فركاش57

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي ياسير  أسعيد58

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد البدالي59

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي حنان الدرقاوي60

ي61
10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي لحبيب المرتض 

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد الصمد سويسي62

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي عزالدين قويدر63

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد السالم العيطوري64

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد العمري65

ي66
10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي مريم الحسين 

10رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي حمزة لعسل67



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي 
-التخصص االجتماعيات  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

11رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي عبد الحق اوسبر68

11رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي جمال ازكاك69

11رقم 31االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد  بن موحا70

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي ايمان غريب71

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي عثمان بن حيدة72

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي حسن بن زهرة73

ي74
11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي خديجة الكرنون 

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي حميد أعرسي75

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي اسماء بلغازي76

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي لمياء تهتاه77

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد بباص78

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي يوسف الهاشمي79

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي ادريس خشان80

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي بالل شكربة81

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي زهبر الكعبة82

11رقم 32االجتماعياتالتعليم الثانوي محمد العمراوي83



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي الياس الراوي1

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي شيماء الحمري2

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي معاذ القايد3

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي حسناء المفتاح4

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي يوسف المرس5

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي محمد لغريب6

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي زينب بسباشي7

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي فاطمة الزهراء المرابط8

ي9
3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي لبن   الحموش 

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي يرسى ستيتو10

تولي11 3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي سعيدة البر

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي مينة المقدمي12

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي دنيا بوشنافة13

ي14
3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي إيمان اعليلس 

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي أميمة  انفضواك15

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي ياسير  عكاشة16

3رقم 11اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي حنان ابجا17

ي 
التخصص  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

-اللغة الفرنسية

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

ي 
التخصص  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

-اللغة الفرنسية

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

وك18 4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي عماد مبر

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي شيماء حراك19

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي اميمة  الديوري20

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي أسامة بنخليفة21

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي نرسين بهرو22

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي فوزية اربيعة23

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي سارة لعسيلي24

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي محمد عبادي25

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي ايمان عمار26

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي سناء الباشوي27

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي صوفيا كوكو28

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي إكرام الحاج29

ى ضاحي بخيث30 4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي برس 

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي سلم برداوي31

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي سحر طويل32

4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي كوثر الرقيبة33

ي34 4رقم 12اللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي محمد ريان عوحر



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي علي  العالمي كعبوش1

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي فيصل الشفعي2

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي عبدالسالم تومي3

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي هشام األزمي اإلدريسي4

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي جمال حيون5

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي محمد العتميوي6

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي حياة حجام7

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي يوسف بوزلماط8

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي حمزة  المليح9

ي10
1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي سومية الغفيان 

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي خالد الفضيخ11

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي عبد الصبور منادي ادريسي12

ي13 1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي نبيل القرس 

1المدرج رقم 11الفلسفةالتعليم الثانوي شيماء السهلي14

ي 
-التخصص الفلسفة -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي 
-التخصص الفلسفة -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي كوثر الطريشن15

ي16
2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي وديع حمض 

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي محسن لمحمدي17

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي عزيز  لخرص 18

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي رضوان  جبوري19

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي مصطف  الكردوحي20

ي21
2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي خالد صاديف 

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي أمير  أحسوس22

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي يحنر  برصي23

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي فاطمة اجبيلو24

ي25
2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي سعاد  التجان 

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي يونس حدادي26

2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي فاطمة الزهراء  اكلمام27

ي28 2المدرج رقم 12الفلسفةالتعليم الثانوي حسن غرنر



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي 
-التخصص الفلسفة -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي عبد العظيم الكنفاوي29

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي محمد الفزاز30

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي محمد الحجوي31

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي مريم صالحي32

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي حمزة  بن خدة33

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي نهيلة رصغير 34

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي عامر  المرابط35

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي أيوب  خبالة36

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي سمبر سليك37

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي مروان  دحان38

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي عبدالصادق بن عبو39

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي ايوب  التشيش40

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي عبد الحق ابراهيم41

قاعة السينما21الفلسفةالتعليم الثانوي سليمان بن ادريس42



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاالسم والنسبت.ر

ي 
-التخصص الفلسفة -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر االكاديمية برسم الموسم التكوين 

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي أنس دلوح43

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي زيد الغرباوي44

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي مصطف  األحول45

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي محمد اسهيلي46

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي ياسير  أباحو47

ي48
 
13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي محمد المصدف

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي عمر االشعالي49

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي مصطف  القربوص50

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي خالد شاهي51

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي نبیله المفید52

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي زكرياء الطاهري53

ي54
ف شماح  13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي اش 

13رقم 22الفلسفةالتعليم الثانوي نور الدين الكوردي55



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي آمنة بها اعلي1

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي مريم الهيدور2

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي هودة بوجعبط3

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي فاطمة قباج4

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي زهراء ايت شي همو5

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي كمال الحفيان6

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي يوسف الرميش7

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي كريمة ايرور8

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي حنان الكريط9

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي سارة بن امغار10

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي مريم  ايت شي همو11

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي المهدي بنعامر12

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي اسماعيل الكناوي13

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي يوسف السباعي14

ي15
11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي نهيلة المرص 

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي ضح بابانا العلوي16

11TP1واألرض,ح,عالتعليم الثانوي نبيلة الوكيلي17

ي 
-ع الحياة واالرض-التخصص  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

ي 
-ع الحياة واالرض-التخصص  -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي محمد مريكل18

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي مريم برياز19

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي مريم  كلياطي20

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي يرسى الشاهد21

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي أيوب الدكاري22

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي هنية الريش23

ي24
ى اليدين  12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي برس 

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي سعيد بابو25

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي سلسبيل غزال26

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي نبيلة بيدي27

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي هاجر الصطحي28

ي29
 
12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي منال معروف

ي30
12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي شيماء حبس 

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي يوسف الطاهري31

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي هدى الزاهر32

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي زينب البكراوي33

12TP2واألرض,ح,عالتعليم الثانوي أسماء العطار34



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبم,ر

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي عبدالرزاق الحفيان1

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي يوسف المنصوري2

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي احمد الموب  ح3

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي الحسن حمداوي4

ي5
1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي ابتسام العمران 

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي أمينة السعدي6

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي نوال بنعقة7

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي محمد  الطوشي8

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي أمير   ادريسي9

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي لحسن المجتهد10

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي مسعود توفيق11

ي12
1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي سفيان  التجان 

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي علي وحسون13

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي مروان محفوظ14

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي فاطمة الزهراء  اعمبر15

1رقم 11الرياضياتالتعليم الثانوي ابتسام بوخضايش16

ي 
-التخصص الرياضيات -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبم,ر

ي 
-التخصص الرياضيات -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

ي17
2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي خديجة العمران 

ي18
2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي فتيحة العمران 

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي سفيان بنحليمة19

ي20 2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي محمد شعينر

ي بعمري21 2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي عبد الناحر

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي عبدالجبار العرصة22

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي شيماء  الفاهم23

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي بثينة مكاوي24

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي أسماء هندا25

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي غزالن بوشنافة26

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي سفيان اكحيلة27

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي صارة السبول28

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي احمد  احسير 29

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي ابراهيم شنية30

ي31
2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي لحسن الميمون 

2رقم 12الرياضياتالتعليم الثانوي اسماعيل ادريب32



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي محمد  الحميدي1

ى  عريس2 12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي برس 

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي عثمان بن موش3

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي جميلة بليليطة4

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي اسماء بروان5

ي6
12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي شيماء   اليادين 

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي أميمة الحمداوي7

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي صالح الدين الشويبة8

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي يوسف العالوي9

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي خديجة الفالح10

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي مهدي الصغبر11

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي شيماء تهوم12

12 رقم 11المعلومياتالتعليم الثانوي رص  لغبيسي13

ي 
-التخصص المعلوميات -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان



مالحظةقاعة االمتحانالمجموعةالقسمالتخصصالسلكاإلسم والنسبرت

ي 
-التخصص المعلوميات -2021-2020مسلك تكوين أساتذة التعليم الثانوي أطر األكاديمية برسم الموسم التكوين 

ي
 
استيفاء مجزوءات االسدس الثان

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي ابتسام حماي14

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي عبد الكريم  فياللي15

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي عزالدين أفتيس16

ي17
14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي ايوب لحسين 

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي صارة لحدية18

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي عادل عوطبر19

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي أيوب ابن ميلود20

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي سهيلة حبيب21

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي توفيق فرحاوي22

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي محمد الدارعة23

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي هند اهروشن24

ي25 14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي ثورية برجراحر

14رقم 12المعلومياتالتعليم الثانوي امال البقالي26


