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المديرية 

اإلقليمية

ي وليد165001 يوالحاج 
الدريوشأمازيغيةابتدائ 

ي سارة265005
يلعوين 

الدريوشأمازيغيةابتدائ 

يالغرناطي حافظة365003
الدريوشأمازيغيةابتدائ 

يعزيزي الزهراء160089
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالجوي نبيلة260407
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي دعاء360107
يالمزيائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يحميان عبد النارص460778
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوجداين لبن  560426
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنلمقدم غزالن660264
الدريوشمزدوجابتدائ 

يلوكيلي أسماء760018
الدريوشمزدوجابتدائ 

يرقادي حياة860752
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالعباسي سامية960441
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي نعيمة1060726
يالعياس 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبرمضان نىه1160533
الدريوشمزدوجابتدائ 

يصالح أسماء1260259
الدريوشمزدوجابتدائ 

يأخزرون نوال1360890
الدريوشمزدوجابتدائ 

ودي مصطف 1460271 يالب 
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي الهام1560365
يالعيسائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يالكركور عبد الحق1660490
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالقادري نجالء1760341
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي وداد1860063
يعزمائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يحرشاوي فدوة1960794
الدريوشمزدوجابتدائ 

يلطرش حياة2060471
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي بلقاسم2160811 يحاج 
الدريوشمزدوجابتدائ 

يموحا محمد2260275
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي روقية2360219
يمزيائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يخمخم شيماء2460901
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوكري    ع  رضا2560554
الدريوشمزدوجابتدائ 

ييوجيل وردة2660382
الدريوشمزدوجابتدائ 

ياألبيض مريم2760331
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالوردي وليد2860380
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي  مروة 2960532
يعيسائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ي دنيا3060435
يسن 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ي عبدالحليم3160059
يحموئ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يالبوبسي ناهد3260109
الدريوشمزدوجابتدائ 

يعباش عبد المالك3360704
الدريوشمزدوجابتدائ 

يأمنصور سهيلة3460782
الدريوشمزدوجابتدائ 

يأبركان أسماء3560484
الدريوشمزدوجابتدائ 
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يبن شيبة عمر3660881
الدريوشمزدوجابتدائ 

يزريوجي  عثمان 3760206
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي احالم3860531
يالواس 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبو عبد هللا  نور الهدى 3960148
الدريوشمزدوجابتدائ 

يدادو مينة4060361
الدريوشمزدوجابتدائ 

يعثمان سفيان    4160491
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمرويد محمد4260522
الدريوشمزدوجابتدائ 

يوعلي رابح4360289
الدريوشمزدوجابتدائ 

يغالسي سعاد4460861
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالبيدري عبدالقادر4560291
الدريوشمزدوجابتدائ 

يأعاصم نسيم4660547
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالبستاوي لطيفة4760538
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمنيق جيهاد4860108
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنعالل  عبد اإلله 4960281
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوشيحة محمد5060074
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي سارة5160692 ياصنائ 
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوستة جهاد5260092
الدريوشمزدوجابتدائ 

ياجعضاب فظمة5360720
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالحيلي عزيزة5460152
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي سفيان5560566 يالطين 
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالملوكي كريم5660546
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمجاهدي إلهام5760025
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي   سهام5860856
 
يبرقوق

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوطيبا عبد الكريم5960835
الدريوشمزدوجابتدائ 

يأستيتو عبد العزيز6060075
الدريوشمزدوجابتدائ 

يعدى وردية6160740
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبويحي عتيقة6260539
الدريوشمزدوجابتدائ 

يدواي حفيظة6360136
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي محمد6460525
يسقسيف 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يوعلي حنان6560083
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنموس لبن 6660882
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبالل  أيوب6760878
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي هاجر6860372
يحساين 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يهوبان ابراهيم6960424
الدريوشمزدوجابتدائ 

يناخيل حنان7060750
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالمزواري مليكة7160696
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبلعمران محمد7260176
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي كريمة7360204 يالوهائ 
الدريوشمزدوجابتدائ 
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ي خديجة7460617
يمغلف 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يمحمدي نعيمة7560510
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالفنان سكينة7660294
الدريوشمزدوجابتدائ 

يطايا لبن 7760517
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوطيب احمد7860879
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي7960438
ينهاد البودونن 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ينارص سعيد8060562
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالكرمي محمد8160076
الدريوشمزدوجابتدائ 

يشهيد محمد8260553
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالعبد سناء8360303
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي زينب8460585
 
اق يش 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ي وفاء8560492
 
يغراق

الدريوشمزدوجابتدائ 

يمياللي هندا8660465
الدريوشمزدوجابتدائ 

ياشن  لوبنة8760527
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي عواطف8860635
ياألشوئ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يالبلوطي محمد8960103
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي عبد المجيد9060841 يناج 
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي نورالدين9160345 يالصنهاج 
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي  غفران9260498
يقاض 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ي  حفصة9360112 يناج 
الدريوشمزدوجابتدائ 

يعباسي عتيقة9460486
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنطالب مصطف 9560097
الدريوشمزدوجابتدائ 

يإغوذا مونية 9660267
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالهواري رفيق9760111
الدريوشمزدوجابتدائ 

يشيحي عبد المتي  9860421
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالحبشيش   زكية9960263
الدريوشمزدوجابتدائ 

يزندري هجرة10060261
الدريوشمزدوجابتدائ 

يايت ابويه عبد هللا10160565
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالمزكر محمد10260228
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالوردي زبب  10360185
الدريوشمزدوجابتدائ 

يعسيلة امال10460280
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي  فاطمة الزهراء 10560732
يزيائ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنعبد الرحمان وفاء10660098
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي خديجة10760268
يبوكنيف 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يالعزاوي كوثر10860711
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالمزروعي عبد الحفيظ10960506
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي خديجة11060115
يالرحموئ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوبش  مريم11160144
الدريوشمزدوجابتدائ 
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يدي امال11260469 يالب  
الدريوشمزدوجابتدائ 

يابو القاسم محمد11360596
الدريوشمزدوجابتدائ 

يصديق محمد11460388
الدريوشمزدوجابتدائ 

ياشباب محمد11560611
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالداودي اسماء11660106
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي ابتسام11760702
يالقاض 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يالشاعري يحن  11860128
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوعبد االوي سناء 11960285
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي فوزي12060545
يورين 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبخرطا سناء12160589
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي عبد العزيز12260677
يسكاكن 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يبنعيشة هدى12360177
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي بوطاهر سهام 12460769
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبوكطيب لوبنة12560780
الدريوشمزدوجابتدائ 

يلهادي هند12660845
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالزفري حمزة12760131
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمرغيش فاطمة الزهراء12860865
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالكفيف محمد12960537
الدريوشمزدوجابتدائ 

ييونسي الميلود13060073
الدريوشمزدوجابتدائ 

ياألبيض  يونس13160184
الدريوشمزدوجابتدائ 

فات فيصل13260292 يبوش 
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي كوثر13360875
يالهروئ 

الدريوشمزدوجابتدائ 

يعريش سليمة13460610
الدريوشمزدوجابتدائ 

يسالمي  محمد 13560767
الدريوشمزدوجابتدائ 

يهنوف عزيزة13660485
الدريوشمزدوجابتدائ 

يتوفيق محمد13760765
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي علي13860295
ياومشن 

الدريوشمزدوجابتدائ 

ة13960866 يولدي نصب 
الدريوشمزدوجابتدائ 

يالرامي سعيدة14060087
الدريوشمزدوجابتدائ 

يجلول فاطمة14160773
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبختاوي محمد14260871
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبودادي سليم14360830
الدريوشمزدوجابتدائ 

يبلحاج لطيفة 14460031
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمع كريم14560870
الدريوشمزدوجابتدائ 

يلمغاري زاهية14660265
الدريوشمزدوجابتدائ 

يمطعيش سمية14760581
الدريوشمزدوجابتدائ 

يشوحو محمد14860535
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي محمد14960495 يالساج 
الدريوشمزدوجابتدائ 
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يقدوري حسام15060487
الدريوشمزدوجابتدائ 

ي الزهرة150525
يخليف 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالمكاوي عتيقة251049
الناظورمزدوجابتدائ 

ي شيماء351039
يالحسين 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي نبيلة451252
يالحموئ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ودي صفاء550067 يالب 
الناظورمزدوجابتدائ 

يعكروش عزيز651378
الناظورمزدوجابتدائ 

ي حفيظة750194 يحاج 
الناظورمزدوجابتدائ 

يالبالي خلود850530
الناظورمزدوجابتدائ 

يبوحتات حسناء950024
الناظورمزدوجابتدائ 

ياالطرش سعاد1050160
الناظورمزدوجابتدائ 

يبوقدور وصيلة1151307
الناظورمزدوجابتدائ 

يجواد أميمة1250441
الناظورمزدوجابتدائ 

يحبلول فوزية1350536
الناظورمزدوجابتدائ 

يالسماللي سهام1451064
الناظورمزدوجابتدائ 

ي هند1550830
يشكرائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي سمية1650367
يزيدائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي خديجة1750851 يبشب 
الناظورمزدوجابتدائ 

ي عبد اإلله1850630 يالغرين 
الناظورمزدوجابتدائ 

يالمشمور فاطمة1951073
الناظورمزدوجابتدائ 

يباشو  يوسف2051058
الناظورمزدوجابتدائ 

يالدرقاوي عبد الغفور2150998
الناظورمزدوجابتدائ 

يالمكرود مريم2250493
الناظورمزدوجابتدائ 

ييوجيلي وسام2351269
الناظورمزدوجابتدائ 

ي وديان2450626
ياليفرائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يعبدالوي حسن2550733
الناظورمزدوجابتدائ 

ي حياة2651260
يالكبدائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالبقالي عبد الغفور2750161
الناظورمزدوجابتدائ 

يمحيت كريمة2850971
الناظورمزدوجابتدائ 

يزيدان فدوى2951013
الناظورمزدوجابتدائ 

يالمصهادي اميمة3050689
الناظورمزدوجابتدائ 

ي إيمان3151162
يالحموئ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالدويري عادل3250528
الناظورمزدوجابتدائ 

يبويش إيمان3351308
الناظورمزدوجابتدائ 

يحدو رشيدة3451360
الناظورمزدوجابتدائ 

ي3551115 يحورية الولح 
الناظورمزدوجابتدائ 

يالشامي ابتسام3650451
الناظورمزدوجابتدائ 

يرابحيو يوسف3751248
الناظورمزدوجابتدائ 
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يالراطا مرزوق3851231
الناظورمزدوجابتدائ 

ي سفيان3950509
يحدائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي أميمة4051305
ياسليمائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي فتيحة 4151344 يبين 
الناظورمزدوجابتدائ 

يبلخريف منب 4250119
الناظورمزدوجابتدائ 

يالقشاطي عائشة 4350159
الناظورمزدوجابتدائ 

يبريك فاطمة4450673
الناظورمزدوجابتدائ 

يبوهارو فاطمة4550814
الناظورمزدوجابتدائ 

ي نعيمة4650898
يعمرائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يشوضنة عزالدين4751384
الناظورمزدوجابتدائ 

يأعراب زينب4851056
الناظورمزدوجابتدائ 

يمرغلول سكينة4951022
الناظورمزدوجابتدائ 

يسالم محمد5050935
الناظورمزدوجابتدائ 

ي يوسف5150023 ياشعاين 
الناظورمزدوجابتدائ 

يالعرعاري ايمان5250669
الناظورمزدوجابتدائ 

يالحمداوي محمد5350532
الناظورمزدوجابتدائ 

ى5450553 يزريوجي بش 
الناظورمزدوجابتدائ 

يدراق  رفيقة5551205
الناظورمزدوجابتدائ 

يمعضور ياسي  5651363
الناظورمزدوجابتدائ 

يعقاوي الهام5751175
الناظورمزدوجابتدائ 

يصباح رشيدة5851169
الناظورمزدوجابتدائ 

يحامدي محمد أمي  5950753
الناظورمزدوجابتدائ 

ياالمي   هدى6050153
الناظورمزدوجابتدائ 

يالكواللي عدنان6151011
الناظورمزدوجابتدائ 

يبنعلي جهاد6251293
الناظورمزدوجابتدائ 

ي خالد6351259
يمزيائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالجديدي نورالدين6451124
الناظورمزدوجابتدائ 

يالمساوي عبدالحق6550301
الناظورمزدوجابتدائ 

يزريوح إيمان 6650951
الناظورمزدوجابتدائ 

يخنوس  فاطنة 6751319
الناظورمزدوجابتدائ 

يبوكراع صفاء6850873
الناظورمزدوجابتدائ 

ة6950020 ي سمب  يالهب 
الناظورمزدوجابتدائ 

يمختاري ليل7050123
الناظورمزدوجابتدائ 

يمرشد رميساء7151296
الناظورمزدوجابتدائ 

يغانم شيماء7250895
الناظورمزدوجابتدائ 

يالبالي ناهد7350819
الناظورمزدوجابتدائ 

يكشى كوثر7450815
الناظورمزدوجابتدائ 

يبن عمر اكرام7550933
الناظورمزدوجابتدائ 

6/35



الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

المديرية 

اإلقليمية
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التعليم االبتدائي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

يالهاملي مروة7650361
الناظورمزدوجابتدائ 

يبوزهر زينب7750447
الناظورمزدوجابتدائ 

يارحيمي عواطف7850054
الناظورمزدوجابتدائ 

يعاصم محمد7950098
الناظورمزدوجابتدائ 

يافطاتن اجالل8050987
الناظورمزدوجابتدائ 

ي أحالم8151232 يالوغمب 
الناظورمزدوجابتدائ 

ي شيماء 8250883 يالبشب 
الناظورمزدوجابتدائ 

يعواج جهاد8350699
الناظورمزدوجابتدائ 

ي ياسمينة8450143
يالبوستائ 

الناظورمزدوجابتدائ 

ي محمد8550244 يالوهائ 
الناظورمزدوجابتدائ 

يقبوش سلم8650322
الناظورمزدوجابتدائ 

يحداوي احمد 8751366
الناظورمزدوجابتدائ 

يتايسة  حليمة 8850943
الناظورمزدوجابتدائ 

يأزعوم إكرام8950623
الناظورمزدوجابتدائ 

يالمساوي فدوة9050003
الناظورمزدوجابتدائ 

ي كريمة9150842
يصديف 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالحمر  مليكة 9251074
الناظورمزدوجابتدائ 

يمنوار  هناء9350632
الناظورمزدوجابتدائ 

يبنقدور ليل9450926
الناظورمزدوجابتدائ 

ينجيمة رامية9550220
الناظورمزدوجابتدائ 

يالحراق صلیحة9650729
الناظورمزدوجابتدائ 

ي نادية9750083
ياعزئ 

الناظورمزدوجابتدائ 

يالعالوي   عبيد 9850305
الناظورمزدوجابتدائ 

يمتوكل فدوى9950721
الناظورمزدوجابتدائ 

يرزوق إلهام10050168
الناظورمزدوجابتدائ 

يحيال رشيد125004
بركانأمازيغيةابتدائ 

يجاحوح جواد225005
بركانأمازيغيةابتدائ 

يالقسم محمد325003
بركانأمازيغيةابتدائ 

ي منان120124
 
يالصادق

بركانمزدوجابتدائ 

يبوعزاوي صليحة 220256
بركانمزدوجابتدائ 

ي سليمة320156
يحنين 

بركانمزدوجابتدائ 

يزركوك وفاء420049
بركانمزدوجابتدائ 

يقنديل محمد520235
بركانمزدوجابتدائ 

يلشهب فتيحة620228
بركانمزدوجابتدائ 

يالعبدالوي وئام720007
بركانمزدوجابتدائ 

يبوجنان دليلة820175
بركانمزدوجابتدائ 

ي هدى920173 يحن 
بركانمزدوجابتدائ 

يبوعينان حميدة1020144
بركانمزدوجابتدائ 

7/35



الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

المديرية 

اإلقليمية
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ي سمب 1120128 يعرئ 
بركانمزدوجابتدائ 

ياربيب سناء1220189
بركانمزدوجابتدائ 

ييحياوي الهام1320248
بركانمزدوجابتدائ 

يالغفولي سكينة1420058
بركانمزدوجابتدائ 

يالرياجي سميحة1520065
بركانمزدوجابتدائ 

يلعبوب بديعة135004
تاوريرتأمازيغيةابتدائ 

ي يوسف235002 ياليعقوئ 
تاوريرتأمازيغيةابتدائ 

يمزون حسن335005
تاوريرتأمازيغيةابتدائ 

ي  عبد العزيز130251 يالشاج 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يازالف اميمة230096
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يمدور  فاطمة330178
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ة 430368 يكطاف  سمب 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يتغنمت فدوى530299
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يفارس دليلة 630755
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالوكيلي فاطمة الزهراء730306
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ياهالل سناء830520
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يأجياش آمنة930118
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يزوب  ع سكينة1030075
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي شاكر  مراد 1130352
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبنهاري خليد1230142
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يخبوري غزالن1330531
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يطهريي   فاطنة1430068
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يعبيدي زهب 1530234
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالشاقوري غزالن1630086
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالفاللي محمد1730409
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبوسماحة كلتومة1830289
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يقاسمي محمد1930416
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي سعاد2030620 يحاج 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يمروال سناء2130146
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبوعنونو صوفيا2230259
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي محمد2330767 ياغرئ 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالغزالي نبيلة2430448
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالغول  حكيمة2530395
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبنصغب  رحاب2630076
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي زكية2730786
ياسليمائ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

ييعل بوجمعة 2830739
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ة2930392 يلمقدم كب  
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي مصطف 3030335
 
يالمرزوق

تاوريرتمزدوجابتدائ 
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ي مليكة3130340
يزنوئ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي بوعميش مليكة3230154
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي خديجة3330420
يالعوئ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

يعكاز فاطمة الزهراء 3430780
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يحمامي نبيلة3530217
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي يوسف3630024 يالبشب 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يموخاشفيق مريم3730474
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالعشي قدور3830485
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يكرتيت  إكرام3930295
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالعابدي ابراهيم4030061
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبنصناع عبد الرزاق4130373
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالناجم صفاء4230236
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يمحدوب حياة4330385
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي  هان  4430067 يامالل   ش 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ينور سارة4530165
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يكندول ابراهيم4630417
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي ربيعة 4730326
يرمضائ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

ة4830539 يالمزكيطي سمب 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبن عكي يونس4930725
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالغينوسي هدى5030600
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يموجدو هند5130384
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يعبدالسميع فوزية5230536
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يأزداد محمد5330413
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يحمداوي  غزالن 5430443
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يافرة هاجر5530655
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يفوراو محمد5630205
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالمطالسي فدوة5730374
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يلمقدم محمد5830307
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبوريان ليل5930113
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يأزهراي محمد6030280
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يهاشمي صفاء6130716
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي عبد الخالق6230501 يناج 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يبلقاسمي بلقاسم6330104
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالخمسي سيف الدين6430266
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالشادلي رجاء6530598
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالنارصي  عبد الهادي 6630070
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ياخليج اسماعيل6730100
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يالخديم وفاء6830558
تاوريرتمزدوجابتدائ 
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ي6930334 يمجاهد بش 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي لمسلك  صباح  7030305
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يعزي لعزيز7130090
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يخرخش صباح7230422
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي نور الهدى7330388
يدحمائ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

ة7430228 يكحالوي نصب 
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يجباري فاطمة7530481
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يمكراش حفيظة7630497
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يأفساس  اسماعيل 7730170
تاوريرتمزدوجابتدائ 

ي عاشور7830463
يالعوئ 

تاوريرتمزدوجابتدائ 

يقاسمي رجاء7930641
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يعالوي الهام8030355
تاوريرتمزدوجابتدائ 

يوكالي نعيمة145001
جرادةأمازيغيةابتدائ 

يحمداوي  فتيحة 245002
جرادةأمازيغيةابتدائ 

يبلخضب  فاطمة الزهراء345003
جرادةأمازيغيةابتدائ 

يموسي كلتومة140346
جرادةمزدوجابتدائ 

يبوي ثواب240213
جرادةمزدوجابتدائ 

ي مليكة340196
 
يالعوق

جرادةمزدوجابتدائ 

يايت سي  رقية440402
جرادةمزدوجابتدائ 

ي  وردة 540221
يماموئ 

جرادةمزدوجابتدائ 

ي640226
ي عبد الغائ  يبلخب 

جرادةمزدوجابتدائ 

يحمداوي فتيحة740391
جرادةمزدوجابتدائ 

ي زبيدة840236
يزيائ 

جرادةمزدوجابتدائ 

يمالكي زهرة940232
جرادةمزدوجابتدائ 

يالراتب سعاد1040028
جرادةمزدوجابتدائ 

يالدرقاوي امان1140057
جرادةمزدوجابتدائ 

يورقية عبدو1240193
جرادةمزدوجابتدائ 

ياألشكر جميلة1340363
جرادةمزدوجابتدائ 

يحالي عواطف1440149
جرادةمزدوجابتدائ 

ي ابتسام1540393
يرحمائ 

جرادةمزدوجابتدائ 

يسالمي دنية1640370
جرادةمزدوجابتدائ 

يعالل سلم1740367
جرادةمزدوجابتدائ 

ي حسن 1840008
يحدين 

جرادةمزدوجابتدائ 

ي حسناء1940277
يبخين 

جرادةمزدوجابتدائ 

يايناو رقية2040099
جرادةمزدوجابتدائ 

يبودود كوثر2140078
جرادةمزدوجابتدائ 

عي إيمان2240014
يالش 

جرادةمزدوجابتدائ 

يحاكمي فاطمة الزهراء2340192
جرادةمزدوجابتدائ 
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ي حفصة2440304
يسلمائ 

جرادةمزدوجابتدائ 

يقادري فدوى2540278
جرادةمزدوجابتدائ 

يبوراص  سمية 2640055
جرادةمزدوجابتدائ 

يحمزاوي شكيب 2740040
جرادةمزدوجابتدائ 

يبياض شيماء2840401
جرادةمزدوجابتدائ 

يخبوز  نوال 2940335
جرادةمزدوجابتدائ 

يتباتيت سمية3040212
جرادةمزدوجابتدائ 

يابنوضن   خديجة3140038
جرادةمزدوجابتدائ 

يغزالي جمعة3240067
جرادةمزدوجابتدائ 

يابراهمي خولة3340181
جرادةمزدوجابتدائ 

يبويركل بسمة 3440347
جرادةمزدوجابتدائ 

يمعالوي أسماء3540035
جرادةمزدوجابتدائ 

ي خولة3640345 يذهن 
جرادةمزدوجابتدائ 

ي حبيبة3740043
يحواض 

جرادةمزدوجابتدائ 

ي مريم3840322
يلعنائ 

جرادةمزدوجابتدائ 

يحدو مريم3940276
جرادةمزدوجابتدائ 

يعلو كريمة4040002
جرادةمزدوجابتدائ 

يسوناين نادية 4140348
جرادةمزدوجابتدائ 

يمعزوزي فاطمة الزهراء4240007
جرادةمزدوجابتدائ 

ي وجدان4340114
يالعجائ 

جرادةمزدوجابتدائ 

يالربعي عزيز4440320
جرادةمزدوجابتدائ 

ي حفيظ4540092
يالعياس 

جرادةمزدوجابتدائ 

يبوهرية امباركة4640349
جرادةمزدوجابتدائ 

ية4740080 يفنكوش حب  
جرادةمزدوجابتدائ 

يبالوالي محمد4840069
جرادةمزدوجابتدائ 

يبولغس  بديعة4940079
جرادةمزدوجابتدائ 

ي5040260 ينورالدين خب 
جرادةمزدوجابتدائ 

ياقسيح عزيز5140194
جرادةمزدوجابتدائ 

ي حورية5240134 يالطين 
جرادةمزدوجابتدائ 

ياسماعيلي  نعيمة5340300
جرادةمزدوجابتدائ 

يفرزوز نوال5440259
جرادةمزدوجابتدائ 

يبوخريص فاطمة الزهراء5540098
جرادةمزدوجابتدائ 

ي نعيمة5640326
يف  يالش 

جرادةمزدوجابتدائ 

يموسي سهام5740140
جرادةمزدوجابتدائ 

ي السعدية5840255
يقاظف 

جرادةمزدوجابتدائ 

ي عز الدين5940020 يجالئ 
جرادةمزدوجابتدائ 

يبنطاهر أسماء6040332
جرادةمزدوجابتدائ 

ي محمد185008 يالطين 
جرسيفأمازيغيةابتدائ 
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يبندرو محمد 285011
جرسيفأمازيغيةابتدائ 

ينماس المصطف 385001
جرسيفأمازيغيةابتدائ 

يهرموش غزالن180141
جرسيفمزدوجابتدائ 

ة280917 يعالم سمب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي أمال380029 يطالن 
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي حبيبة480946
ئ  يالب 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يبالخب  محمد580154
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي كوثر680259
يالبنوئ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ة780553 ينقاز سمب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعسالوي الرميصاء880971
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالهرموش مريم980667
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالشاوطي امال1080694
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبرشان محمد1180051
جرسيفمزدوجابتدائ 

يقشاش نورالدين1281112
جرسيفمزدوجابتدائ 

يمتوفق غيثة1380541
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبورويس ايمان1480941
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي يوسف1581150
يالوردائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يأيوب أسماء1680749
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي فاطمة1780873
يحموتن 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ي أميمة 1880436
يبلعس 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعروضي سارة 1980712
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياالحمدي فاطمة الزهراء2080277
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبودربلة حسناء2180121
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبرشاش إيمان2280357
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبنعطا وليد2380949
جرسيفمزدوجابتدائ 

ة2480288 يحراك نصب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبهطاط زكية2581104
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعمري مليكة 2680552
جرسيفمزدوجابتدائ 

يسنساوي وهيبة2780699
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالضاوي لبن 2880273
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي فاطيمة2980648
يكزنائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يازغار ميلودة3080742
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبودربلة دنيا3180024
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعباد أحمد3280891
جرسيفمزدوجابتدائ 

يزايد عبد الرحمن3381188
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبالحاج شيماء3480551
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعزاوي لبن 3580086
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياطويل يوسف3681195
جرسيفمزدوجابتدائ 
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التعليم االبتدائي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

يزعري اسماعيل3780905
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعباد جليلة3880167
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبعيش حنان3980392
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي البودراوي  صفاء 4080657
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي نورة4180864
يالزهن 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يالحسناوي كوثر4280909
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعبدي مريم4380919
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالتويجر محاسن4480251
جرسيفمزدوجابتدائ 

يشاكر انس4580079
جرسيفمزدوجابتدائ 

يلصفر لمياء4680559
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي أميمة 4781135
يالغائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ي ميمون4880365
يرحموئ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ي سعيد 4981118
يمشيس 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يرحاوي يوسف5080697
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالفاللي سعاد5180416
جرسيفمزدوجابتدائ 

يشعو الحسي  5280317
جرسيفمزدوجابتدائ 

يفوراغ ياسي  5380797
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعلمي خديجة 5480698
جرسيفمزدوجابتدائ 

يارطايلي عزالدين5580097
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبوهرية دنيا5680589
جرسيفمزدوجابتدائ 

يسجعي ليل 5780798
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي مراد5881063
يالوردائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ج حنان5980202 يالعب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يجمال الميلود6080026
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبن مريم لمياء6180264
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي محمد أمي  6280854
يمخف 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يالرواي فاطمة الزهراء6380640
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي عزيز6480942
يراض 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يبلحسن  حياة 6581066
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالزعزاع سعيدة6680573
جرسيفمزدوجابتدائ 

يقزي    ح مريم6780849
جرسيفمزدوجابتدائ 

ة6880763 يبلعوط سمب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي سعاد6980771
ئ  يالب 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ي رحمة7080855 يطبين 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالنبالي محمد7180012
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي محمد 7280160
ياسليمائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ى7380368 يعاشور بش 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يحرشان هاجر7480987
جرسيفمزدوجابتدائ 
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ي نوال7580223
يالعوئ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

ى7681140 يبرحو بش 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعشوري عبدالحفيظ7780981
جرسيفمزدوجابتدائ 

يليتيم محمد 7880210
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعراس فاطنة7981017
جرسيفمزدوجابتدائ 

بيل ادريس8080085 يش 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالهشمي أحمد8181040
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياهالل يوسف8280857
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالبوخاري يشى8380201
جرسيفمزدوجابتدائ 

يازكاغ احمد8480951
جرسيفمزدوجابتدائ 

يجيد حليمة8581039
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالوالي رشيد8681132
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالرامي خاليد8780237
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي المختار8880692 يالقصب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعسالي فتيحة8980025
جرسيفمزدوجابتدائ 

يحرمان  عبد العالي 9081014
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبزكور اسية9181007
جرسيفمزدوجابتدائ 

يابقيش الحسي  9280462
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعابد امي  9380808
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعماري حليمة9480005
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالمهري   الغالية9581082
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي يوسف9680853 يعبد النن 
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي هشام9780367
يالغزوائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يكردود مصطف 9880920
جرسيفمزدوجابتدائ 

يافاخ سهام9980700
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالمساعف رضوان10080735
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياسعيدي نزهة10180019
جرسيفمزدوجابتدائ 

يقرضال إبتسام10280410
جرسيفمزدوجابتدائ 

يعالم نوال10380174
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبوعديلة سفيان 10481099
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبراك ابراهيم10581194
جرسيفمزدوجابتدائ 

يشحمان رضوان10680219
جرسيفمزدوجابتدائ 

يلكحل محمد10780577
جرسيفمزدوجابتدائ 

يحفاري غزالن10880324
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبداوي محمد10980710
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي نزهة11080326 يبوطين 
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياعبابو زكية11181128
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالشلياح رجاء11280155
جرسيفمزدوجابتدائ 
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ياقضاض لطيفة11380213
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبنخليفة فاطمة الزهراء 11480796
جرسيفمزدوجابتدائ 

يمقبول حياة11580177
جرسيفمزدوجابتدائ 

يلكحل نزهة11680050
جرسيفمزدوجابتدائ 

يازروال فوزية11780830
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبوشنتوف أمال11880955
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبن حادين محمد11980683
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبونيف يوسف12080095
جرسيفمزدوجابتدائ 

يشعبان انماس12180380
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالقلعي سمب 12280847
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبوحوش ابتسام 12380474
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعادلي محمد 12480068
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي أنوار12580075
يالعمرائ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يساسيوي الحسنية12680576
جرسيفمزدوجابتدائ 

ة12780537 يحجار سمب 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالهوز نعيمة12880999
جرسيفمزدوجابتدائ 

يساكيو جميلة 12980316
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبونيف وجدان13081208
جرسيفمزدوجابتدائ 

يصفور  دنيا 13180834
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي فيصل13280969
ياليسبوئ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يلمعلم عبد القادر13380379
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبياض أيوب13480428
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبالقايد فاطمة13580254
جرسيفمزدوجابتدائ 

ياإلدريسي عمر13680015
جرسيفمزدوجابتدائ 

ى13781231 يسال بش 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يحمو وفاء13880486
جرسيفمزدوجابتدائ 

يرابو شفيق 13980246
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبريكي ميمون14080988
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي هند14180603
يميموئ 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يالمنجلي عبد الحفيظ14281164
جرسيفمزدوجابتدائ 

يالعرفاوي اكرام14380282
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي عواطف14480261
يالقرس 

جرسيفمزدوجابتدائ 

يقجيع عبد الكريم 14580912
جرسيفمزدوجابتدائ 

ي  نعيمة14680953 يكح 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يحكيم فاطنة14781130
جرسيفمزدوجابتدائ 

اط فاطمة14880283 يش 
جرسيفمزدوجابتدائ 

يمعمري حمزة14980214
جرسيفمزدوجابتدائ 

يبوطاهري محمد15080794
جرسيفمزدوجابتدائ 
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ي امحمد175010 يبوعح 
فجيجأمازيغيةابتدائ 

يجباري فايزة275004
فجيجأمازيغيةابتدائ 

يأحموشة مصطف 375009
فجيجأمازيغيةابتدائ 

يحمو مريم170154
فجيجمزدوجابتدائ 

يازيزى ربيع270252
فجيجمزدوجابتدائ 

يرحو فاطمة الزهراء370635
فجيجمزدوجابتدائ 

يلطرش  حسن470720
فجيجمزدوجابتدائ 

يامازار راضية570607
فجيجمزدوجابتدائ 

يلفضيل  محمد 670539
فجيجمزدوجابتدائ 

يترزوقت  محمد770185
فجيجمزدوجابتدائ 

يزريف بدر870620
فجيجمزدوجابتدائ 

يفاتحة  نجمة 970566
فجيجمزدوجابتدائ 

ينارصي أنس1070119
فجيجمزدوجابتدائ 

يكبوري  نورة 1170379
فجيجمزدوجابتدائ 

يرشيدة  عزة1270505
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوستة وديان1370628
فجيجمزدوجابتدائ 

يعماري هاجر1470101
فجيجمزدوجابتدائ 

ياحرشو ايمان 1570401
فجيجمزدوجابتدائ 

يزايد نجاة1670038
فجيجمزدوجابتدائ 

يسعودي عبد العالي1770286
فجيجمزدوجابتدائ 

يالعماري سمية1870495
فجيجمزدوجابتدائ 

يلحلو محمد1970141
فجيجمزدوجابتدائ 

يحمادي   لمربحة2070659
فجيجمزدوجابتدائ 

يمنصوري علي2170200
فجيجمزدوجابتدائ 

ي فاطمة 2270385
يالوجائ 

فجيجمزدوجابتدائ 

يالمالكي حنان2370060
فجيجمزدوجابتدائ 

ي2470743
يركادي عبدالغن 

فجيجمزدوجابتدائ 

ي وفاء2570839
 
يزروق

فجيجمزدوجابتدائ 

يبنعمارة منال2670705
فجيجمزدوجابتدائ 

يعباسي مليكة2770582
فجيجمزدوجابتدائ 

يبن جلول كريمة2870118
فجيجمزدوجابتدائ 

يكريم عبد الكمال2970538
فجيجمزدوجابتدائ 

يعادل هشام3070159
فجيجمزدوجابتدائ 

يمحمد نجار3170542
فجيجمزدوجابتدائ 

ة3270714 ياسنوسي سمب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يسنحنود سهام3370663
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوزيان  زكرياء 3470450
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوايدارن عبد الجليل3570189
فجيجمزدوجابتدائ 
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يشحاب اسامة3670673
فجيجمزدوجابتدائ 

يحلماوي سعاد3770713
فجيجمزدوجابتدائ 

يبالرحيلي يونس3870534
فجيجمزدوجابتدائ 

يلعور حسناء3970675
فجيجمزدوجابتدائ 

ى4070096 يقدوري بش 
فجيجمزدوجابتدائ 

يالخياري فاطمة الزهراء4170160
فجيجمزدوجابتدائ 

ي كلتوم4270782
يالنوين 

فجيجمزدوجابتدائ 

يبوصلعة حنان4370356
فجيجمزدوجابتدائ 

يالصالحي فرح4470763
فجيجمزدوجابتدائ 

يطي حسناء4570672 يش 
فجيجمزدوجابتدائ 

يالكريندي رشيد4670666
فجيجمزدوجابتدائ 

يايوجلي فتيحة4770601
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوزمور ليل4870499
فجيجمزدوجابتدائ 

يرشيدي زينب4970298
فجيجمزدوجابتدائ 

ي يونس5070809
يتائ 

فجيجمزدوجابتدائ 

ياالغويل هاجر5170234
فجيجمزدوجابتدائ 

ى5270845 يكوز بوش 
فجيجمزدوجابتدائ 

يعالل امحمد5370287
فجيجمزدوجابتدائ 

يمغراوي رشيد5470466
فجيجمزدوجابتدائ 

ي محمد5570106 يلكبب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يعبد الغالي شحاب5670799
فجيجمزدوجابتدائ 

يالمختوم فوزية5770806
فجيجمزدوجابتدائ 

يأكلوف محمد5870421
فجيجمزدوجابتدائ 

ي العايشة 5970827
يالجنف 

فجيجمزدوجابتدائ 

يعربية عبد السالم6070711
فجيجمزدوجابتدائ 

يأوسار محمد6170790
فجيجمزدوجابتدائ 

يالنوالي مريم6270491
فجيجمزدوجابتدائ 

يهكو سهام6370263
فجيجمزدوجابتدائ 

يفرطاس رجاء6470715
فجيجمزدوجابتدائ 

همي الحاج 6570664 يالب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يالتكفاوي عادل6670127
فجيجمزدوجابتدائ 

يزوكاغ محمد6770533
فجيجمزدوجابتدائ 

يالحور وفاء6870643
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوجراد زهور6970225
فجيجمزدوجابتدائ 

يجعفر كوثر7070404
فجيجمزدوجابتدائ 

ي لال لهشمية7170816 يلكبب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يزوكاغ سكينة7270608
فجيجمزدوجابتدائ 

يحلومي محمد امي  7370155
فجيجمزدوجابتدائ 

17/35



الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

المديرية 

اإلقليمية

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم االبتدائي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

يسالمة إسماعيل7470498
فجيجمزدوجابتدائ 

يبنعلي حسن7570852
فجيجمزدوجابتدائ 

ي لبن 7670638 يالحاج 
فجيجمزدوجابتدائ 

يعبال سلم7770291
فجيجمزدوجابتدائ 

ي سمية7870370
يدبس 

فجيجمزدوجابتدائ 

ي نزهة7970615 يالثعالئ 
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوخنفرة مصطف 8070361
فجيجمزدوجابتدائ 

ي فيصل8170684 يالعرائ 
فجيجمزدوجابتدائ 

يحسناوي نعيمة 8270331
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوشكوش ادريس8370679
فجيجمزدوجابتدائ 

ياليتيم رشيد8470428
فجيجمزدوجابتدائ 

يحبوبات هاجر8570321
فجيجمزدوجابتدائ 

ي نجوى8670276 يالطين 
فجيجمزدوجابتدائ 

يخمسي سهام8770803
فجيجمزدوجابتدائ 

ة8870219 يحنيش نصب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يبلغالية جمال8970775
فجيجمزدوجابتدائ 

ي إكرام9070018 يالصغب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يماغو سناء9170347
فجيجمزدوجابتدائ 

يالسقلي عائشة9270710
فجيجمزدوجابتدائ 

يعزيزي اللة نزهة9370383
فجيجمزدوجابتدائ 

ي عادل9470660 يبلخب 
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوعيشة لمقدم 9570062
فجيجمزدوجابتدائ 

يأويحن  إدريس9670393
فجيجمزدوجابتدائ 

يايشو لبن 9770439
فجيجمزدوجابتدائ 

يحامي الدين سعيدة9870501
فجيجمزدوجابتدائ 

يبوجمي لحبيب9970392
فجيجمزدوجابتدائ 

يالتامي بوجمعة10070811
فجيجمزدوجابتدائ 

يعبداللوي نور الدين10170147
فجيجمزدوجابتدائ 

ة 10270425 يبلخادم كب  
فجيجمزدوجابتدائ 

يبالمب  إكرام10370848
فجيجمزدوجابتدائ 

يدعو سعيد10470222
فجيجمزدوجابتدائ 

ي جليلة10570697
ياألعرابس 

فجيجمزدوجابتدائ 

ياحلولي رجاء10670458
فجيجمزدوجابتدائ 

يحياة بويعالوي10770313
فجيجمزدوجابتدائ 

يلزعر بثينة10870087
فجيجمزدوجابتدائ 

ى10970226 يالكحالوي بش 
فجيجمزدوجابتدائ 

يبندين يشى11070017
فجيجمزدوجابتدائ 

يثناية كريمة11170300
فجيجمزدوجابتدائ 

18/35



الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

المديرية 

اإلقليمية

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم االبتدائي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

يبوصلعة  جميلة11270074
فجيجمزدوجابتدائ 

يبزغود أسماء 11370681
فجيجمزدوجابتدائ 

ي زليخة 11470153
يماموئ 

فجيجمزدوجابتدائ 

ياجباري المعب  11570856
فجيجمزدوجابتدائ 

يدوهو حميد11670452
فجيجمزدوجابتدائ 

ي سارة11770532
 
ق يش 

فجيجمزدوجابتدائ 

يصالحي يحي11870755
فجيجمزدوجابتدائ 

يالعلوي  المصطف 11970363
فجيجمزدوجابتدائ 

يبنحاجة حياة12070477
فجيجمزدوجابتدائ 

يسيدالي حنيفة110202
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمالكي هالة210484
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يفاتحة  لمشيور310440
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمستعد منال411429
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبدري خديجة510892
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يتيقة صابرين610864
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي أمي  711200 يالحض 
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالشاعر النجيب اسماء810407
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يموساوي عائشة910511
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يعينوس هاجر1010437
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يشباب نجاة1110938
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي حسنية1210707
يحيائ 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يحدو زوبيدة1311099
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبنقدور فاطمة1410676
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمزوري فاتحة1511045
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يواعلي أسماء1611067
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يقدوري سعيدة1710394
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي كريمة1811225
يصديف 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبوطاهر رانية1910726
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبوشارب فاطمة الزهراء2010975
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يقعداد نورا2111209
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يعبداالوي نجاة2210759
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي عادل2311065
يلطف 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يطويل هاجر2411192
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يشاعري اسية2510589
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يقيشوح سارة2611319
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يسعاد المحمودي2710899
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالشارف سهام2810476
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ياجليلو محمد2911360
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

19/35



الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

المديرية 

اإلقليمية

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم االبتدائي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

يمغراوي مريم3010162
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالعشاوي مريم3111339
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبوكيارة أنس3211197
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبوعلوان إبتسام 3310341
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي  ايمان 3410902
يكبدائ 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يعيساوي فضيلة3511321
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يجلولي حياة3611103
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالقاح كوثر3711066
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يفليو سارة3811463
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يفة  بلدي 3911349 يالش 
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يدينار محمد أمي  4011054
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبنسعاد رانيا4110643
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمحيوي اكرام4210615
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي  دعاء 4311032
 
يشوق

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمختاري شكيب4410844
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يكونس وفاء4511498
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يرحال خديجة4611351
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي محمد4710441
يالقنائ 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالكعموس  لمياء4810908
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يديدون سعيدة4911170
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يوفاء وزغار5010911
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي شفاء5110120
يعمائ 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ينعيمي اسامة5210889
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يرمزي نورة5310116
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمحبوب هاجر5410806
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي خديجة5511495 يالراج 
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ينهاري هناء5610906
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالسحمودي فاطمة5711467
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالحضي فرح5811212
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يابحيحي مراد5910629
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يمحي الدين فاطمة الزهراء6011459
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبنكروم ايمان6111524
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ينوزهة قاسو6210330
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي نفار خولة6311441
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالصدقية فرح6410992
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالحليمي إكرام6511132
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يقسمون زكية6610619
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يعيساوي سليمة6710210
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 
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يزهاري ايوب6811473
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي حسناء6910130
يالزنائ 

وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ينورين حسناء7010540
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يلزرق مغنية7111076
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالنالي الزهراء7211336
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالسويلمي خديجة 7310008
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبالعادل امينة7411326
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

ي عبد الكريم7511252 يمب 
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يالزوبب  فاطمة7611522
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يزاوية فتيحة7710427
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يسويدي شيماء7810457
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يبورواحة ايمان 7911320
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 

يشكراد عائشة8010007
وجدة أنجادمزدوجابتدائ 
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االجتماعياتثانويورديا محمد12260

االجتماعياتثانويزكي محمد22211

االجتماعياتثانوياسنوسي حفيظ 32006

ي حياة42246
ئ  االجتماعياتثانويالب 

االجتماعياتثانويبالمسيح يونس 52304

االجتماعياتثانويشيخام جمال62043

االجتماعياتثانوياعزاب لحسن72205

االجتماعياتثانويفياللي احسان82373

االجتماعياتثانويصالحي محمد92338

االجتماعياتثانويلحريكة هشام102011

وري سفيان112256 االجتماعياتثانويالغلب  

االجتماعياتثانويبوكلبة اسماعيل122084

االجتماعياتثانويمقوري عبد الحق132371

االجتماعياتثانويمحمودي ياسي  142366

ي وليد152258
االجتماعياتثانويحدوئ 

ي فدوى162222
االجتماعياتثانويدحمائ 

االجتماعياتثانويبلهواري امال172241

االجتماعياتثانويزروق حكيم182216

االجتماعياتثانويسالم سناء192096

االجتماعياتثانويالوكيلي جمال202292

االجتماعياتثانويخلوق عزيز212155

ي محمد222223
االجتماعياتثانويالقلوس 

االجتماعياتثانويإردي عبد هللا 232057

االجتماعياتثانويزروق توفيق242267

االجتماعياتثانويخزرون االمي  252008

االجتماعياتثانويالعساوي عكاشة262041

االجتماعياتثانويالقايدي عبدالحق272163

االجتماعياتثانويبنجلول بوشن 282286

االجتماعياتثانويشعبان محمد292213

االجتماعياتثانوياطويل سعاد302255

االجتماعياتثانويالعمراوي فاطمة312237

االجتماعياتثانويالياس البكوري322197

االجتماعياتثانويالفنوش لحسن332173

االجتماعياتثانويبن أحمد رشيد 342357

يدي مصطف 352063 االجتماعياتثانويالب  

ي11215
بية االسالميةثانويمها الوارئ  الب 

بية االسالميةثانويالهكار أسامة 21344 الب 

ي أسماء31083
بية االسالميةثانويفوركن  الب 
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بية االسالميةثانويمنب  عاند41107 الب 

بية االسالميةثانويرقيب لبن 51063 الب 

بية االسالميةثانويمهداوي حسن61251 الب 

بية االسالميةثانويهاللة ميمون71082 الب 

بية االسالميةثانويسويدي عبد الشهيد81345 الب 

بية االسالميةثانويطليح ياسي  91252 الب 

بية االسالميةثانويزوهري حسن101078 الب 

بية االسالميةثانويبلمحجوب يونس111341 الب 

بية االسالميةثانويعزوز محمد121238 الب 

بية االسالميةثانويالوكيلي محمد131235 الب 

ي يوسف141364
بية االسالميةثانويالغفيائ  الب 

بية االسالميةثانويمحمود إدريس151059 الب 

بية االسالميةثانويالحجام أيوب161226 الب 

بية االسالميةثانويالكاسمي محمد171259 الب 

بية االسالميةثانويبنعلي زكرياء181188 الب 

بية االسالميةثانويالكركري بوبكر191108 الب 

بية االسالميةثانويحاكمي حكوم201244 الب 

بية االسالميةثانوياالبيض خديجة211187 الب 

بية االسالميةثانويعاللي احمد221054 الب 

ي231338
بية االسالميةثانويبروايح عبدالغن  الب 

بية االسالميةثانويملوك محمد241136 الب 

بية االسالميةثانويالسالمي خالد251284 الب 

ي حنان261068
بية االسالميةثانويشوريف  الب 

بية البدنيةثانويالحسناوي ايوب11508 الب 

بية البدنيةثانويزايد نورالدين21616 الب 

بية البدنيةثانويالسوسي محمد طه31564 الب 

بية البدنيةثانويالموزازي عصام41520 الب 

بية البدنيةثانويكالس محمد51606 الب 

بية البدنيةثانويبودالل رضوان61558 الب 

بية البدنيةثانويهوار هشام71598 الب 

بية البدنيةثانويبرحمة ابتسام81533 الب 

بية البدنيةثانويالدحاوي محمد91575 الب 

بية البدنيةثانوياالصهب مروان101632 الب 

بية البدنيةثانويالمريط احمد امي  111526 الب 

بية البدنيةثانويابورشيد وئام121610 الب 

بية البدنيةثانويافرة محمد امي  131504 الب 

بية البدنيةثانويموساوي عبدهللا141560 الب 

الفلسفةثانويبويمتغان رضوان13061
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ي أسماء23059 الفلسفةثانويغرئ 

الفلسفةثانويحمدان جالل33013

ي رشيد43017 الفلسفةثانويالناج 

الفلسفةثانويامعضور عبد الرحيم53070

ي محمد63067 الفلسفةثانويالخض 

ي الحسي  73010 الفلسفةثانويالصغب 

الفلسفةثانويلمرابط أحمد83076

الفلسفةثانويبطاش أيوب93043

الفلسفةثانويبهطاط رضوان103006

ياء والكيمياءثانويملوك ميمون13587 الفب  

ياء والكيمياءثانويجوميت حميد23569 الفب  

ياء والكيمياءثانويغداري إلهام33612 الفب  

ياء والكيمياءثانويدادي محمد43819 الفب  

ي عبداللطيف53561
 
ياء والكيمياءثانويزروق الفب  

ياء والكيمياءثانويبنشكرود عظيمة63831 الفب  

ياء والكيمياءثانويبزا محسن73594 الفب  

ياء والكيمياءثانويمعطاكة ياسي  83844 الفب  

ياء والكيمياءثانويزريوح سفيان93675 الفب  

ياء والكيمياءثانويالفاضيلي محمد103541 الفب  

ياء والكيمياءثانويمنصوري محمد 113592 الفب  

ياء والكيمياءثانويطرد حبيبة123604 الفب  

ياء والكيمياءثانوييجو محمد133609 الفب  

ياء والكيمياءثانويلحرش تورية143607 الفب  

ي نبيلة153605
ياء والكيمياءثانويبوزيائ  الفب  

ياء والكيمياءثانويمحمدي ندير163620 الفب  

ي فاطمة173827
ياء والكيمياءثانويصبابن  الفب  

ياء والكيمياءثانوياويحن  حسن183580 الفب  

ياء والكيمياءثانويبكاوي أنور 193559 الفب  

ياء والكيمياءثانويعيساوي ابتسام203735 الفب  

ياء والكيمياءثانويالزهراوي دنيا213686 الفب  

ياء والكيمياءثانويكريم رشيد223643 الفب  

ياء والكيمياءثانويبوشاوش رشيدة233701 الفب  

ياء والكيمياءثانويموس عبد الخالق243710 الفب  

ياء والكيمياءثانويصمودي وليد253739 الفب  

ياء والكيمياءثانويزروق نورهان263615 الفب  

ياء والكيمياءثانويفراس فضيلة273676 الفب  

ياء والكيمياءثانويبوبوح سفيان283785 الفب  

ياء والكيمياءثانويلمنور كريمة293679 الفب  
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

وز303628 ياء والكيمياءثانويلكحل فب  الفب  

ياء والكيمياءثانويوشكرادي محمد313543 الفب  

ياء والكيمياءثانويمواديلي عمر323808 الفب  

ياء والكيمياءثانويوعزيز مروان333833 الفب  

ياء والكيمياءثانويامحمدي فاطمة الزهراء343783 الفب  

ياء والكيمياءثانويالبدوي عماد353583 الفب  

ياء والكيمياءثانويالسامحي محمد363501 الفب  

ياء والكيمياءثانوييحياوي فاطمة الزهراء373822 الفب  

ف383773 ي ش 
ياء والكيمياءثانويزنوئ  الفب  

ياء والكيمياءثانويلمقدم جمال393523 الفب  

ياء والكيمياءثانويرجاف رقية403867 الفب  

ياء والكيمياءثانويتيول جواد413516 الفب  

ي سفيان423636 ياء والكيمياءثانويناج  الفب  

ي جميلة433716 ياء والكيمياءثانويالطين  الفب  

ياء والكيمياءثانويمامي حفيظة443593 الفب  

ياء والكيمياءثانويإصالح جواد453776 الفب  

ياء والكيمياءثانويبن احمد عبد الصمد 463588 الفب  

ياء والكيمياءثانويشهيب لبن 473706 الفب  

ياء والكيمياءثانوياعبسالما سمية483644 الفب  

ياء والكيمياءثانويخطاب يونس493801 الفب  

ياء والكيمياءثانويبوزيدي بدر503727 الفب  

ي محمد513690
 
ياء والكيمياءثانويالساق الفب  

ي إسماعيل523798
 
ياء والكيمياءثانويالعلمي الشنتوق الفب  

ياء والكيمياءثانويجراري إبراهيم533738 الفب  

ياء والكيمياءثانويجابر ياسي  543502 الفب  

ياء والكيمياءثانويصالحي مراد553705 الفب  

ياء والكيمياءثانويبوعمر الميلود563591 الفب  

ياء والكيمياءثانويبنعزي رحمة573525 الفب  

ي نشين583533 ياء والكيمياءثانوياعمب  الفب  

يةثانويأشن والي14030 اللغة االنجلب  

يةثانويالزعماري عمر24121 اللغة االنجلب  

يةثانويمحمد بكاوي34185 اللغة االنجلب  

ي نورالدين44024 يةثانويحجوئ  اللغة االنجلب  

ي هناء54098
يةثانوييوسف  اللغة االنجلب  

ج سمية64309 يةثانويعب  اللغة االنجلب  

ي74101
يةثانويعائشة كبدائ  اللغة االنجلب  

ي عزالدين84182
يةثانويالديوائ  اللغة االنجلب  

يةثانويالهري هشام94215 اللغة االنجلب  
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

ي أيوب104194
يةثانويالبوشيح  اللغة االنجلب  

ي عادل114142
يةثانويغزرائ  اللغة االنجلب  

يةثانويأبرطال خالد124323 اللغة االنجلب  

يةثانوياشطيطح جواد134311 اللغة االنجلب  

يةثانويالشعرة مصطف 144055 اللغة االنجلب  

يةثانويجحوح مريم 154313 اللغة االنجلب  

يةثانويبحبحي غزالن164130 اللغة االنجلب  

يةثانوييخلف وئام174081 اللغة االنجلب  

يةثانويبالباز محمد184031 اللغة االنجلب  

يةثانويعطشاوي سعيد194127 اللغة االنجلب  

يةثانويسهب خديجة204233 اللغة االنجلب  

يةثانويالبنعاللي هشام 214201 اللغة االنجلب  

ى224052 يةثانويمنصوري بش  اللغة االنجلب  

يةثانويأحرشاو فاطمة234227 اللغة االنجلب  

ي محمد244183 يةثانويالطين  اللغة االنجلب  

يةثانويبنعياد عتيقة254169 اللغة االنجلب  

ي سعد264085
يةثانويبروض  اللغة االنجلب  

يةثانويبورشيد سارة274328 اللغة االنجلب  

يةثانويالهمهامي أيوب284190 اللغة االنجلب  

يةثانويناموس هدى294089 اللغة االنجلب  

يةثانويبوعلي هجر 304153 اللغة االنجلب  

يةثانويالساوري محمد314015 اللغة االنجلب  

ي محمد324023
يةثانويالرمضائ  اللغة االنجلب  

يةثانوييحياوي سفيان334047 اللغة االنجلب  

يةثانويليو حورية344033 اللغة االنجلب  

يةثانوياسوي    ح محمد354317 اللغة االنجلب  

اللغة العربيةثانويسهال وئام15281

ي اسماء25029 اللغة العربيةثانويالعاج 

اللغة العربيةثانوياليتيم خديجة35182

اللغة العربيةثانوياطريس  سعاد45290

ي فاطمة الزهراء55003
اللغة العربيةثانوياليوسف 

اللغة العربيةثانويالجراري يونس65021

اللغة العربيةثانويمراضو محمد75254

اللغة العربيةثانويقدوري حورية85278

اللغة العربيةثانويمشعل سفيان95307

ي اسيا105186 اللغة العربيةثانويبلحاج 

ي صفاء115348
اللغة العربيةثانويالعمرائ 

اللغة العربيةثانوياجمولة حسن125370
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

اللغة العربيةثانويلشهب بنيونس135320

اللغة العربيةثانويعليوي بنيونس145292

اللغة العربيةثانويعلة يحي155349

ي عبد العالي 165355
اللغة العربيةثانويالعلوس 

اللغة العربيةثانويالمصطادي يوسف175079

ي مريم185076
اللغة العربيةثانويالرحمائ 

اللغة العربيةثانويبريش خديجة195041

اللغة العربيةثانويقوطاطي إسماعيل205004

اوي عبدالرحمان215308 اللغة العربيةثانويبورص 

ة225303 اللغة العربيةثانويقسو سمب 

اللغة العربيةثانويامقران محمد 235375

اللغة العربيةثانويبودجام نهيلة245366

اللغة العربيةثانويعرود سمية255051

اللغة العربيةثانويالخضب  صالح الدين 265134

اللغة العربيةثانويانكادي جواد275267

اللغة العربيةثانويالهاللي عبد الحليم285367

اللغة العربيةثانوياعراب نجاة295324

اللغة العربيةثانوياكريم أسية 305118

اللغة العربيةثانويالنكاوي فطيمة315315

اللغة العربيةثانويشكري حميوي لطيفة 325109

ي عبد هللا335226
 

اللغة العربيةثانويتالع

اللغة العربيةثانويالياسعي فدوى345299

ي سكينة355266
اللغة العربيةثانويالزهن 

اللغة العربيةثانويسنان محمد365236

كة كريمة375074 اللغة العربيةثانويالب 

اللغة العربيةثانويبغا عبد هللا 385022

ة395019 اللغة العربيةثانويجغو سمب 

اللغة العربيةثانويقادري عبد الرحيم405082

اللغة العربيةثانويأقضاض مصطف 415279

ة425350 ي سمب 
اللغة العربيةثانوياسليمائ 

ي وداد435198
اللغة العربيةثانويالعمارئ 

اللغة العربيةثانويلحبيتش حنان445133

اللغة العربيةثانويالطاش راضية 455352

اللغة العربيةثانويالعيدي جمال465069

ي سعيد475343 اللغة العربيةثانوييعقوئ 

ي علي 485123 اللغة العربيةثانويالعروج 

اللغة العربيةثانويفارس نجاة495055

اللغة العربيةثانويقلعي نجاة505117
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

ي سناء515026
اللغة العربيةثانويالزرهوئ 

اللغة العربيةثانويالبالي محمد525064

ي نعيمة535097
اللغة العربيةثانويقاظف 

اللغة العربيةثانويبحرو معاذ545346

اللغة العربيةثانويبولو محسن555016

اللغة العربيةثانويحطيطي خديجة565037

اللغة العربيةثانويشحان حنان575361

ي احالم585101 اللغة العربيةثانويحاج 

اللغة العربيةثانويبركة اكرام595331

اللغة العربيةثانويلمهاري محمد605240

اللغة العربيةثانويزروال نوال 615073

ي المختار625088 اللغة العربيةثانويبلخب 

اللغة الفرنسيةثانويارقيق هجر15555

ي يوسف25822
اللغة الفرنسيةثانويشتوائ 

اللغة الفرنسيةثانويالحداوي ياسي   35659

اللغة الفرنسيةثانويمستور سفيان45557

اللغة الفرنسيةثانوييرزيز محمد55529

اللغة الفرنسيةثانويأوسار شيماء65564

اللغة الفرنسيةثانويغوزالي مريم75516

ي إحسان85559
اللغة الفرنسيةثانويبنوئ 

اللغة الفرنسيةثانويقاسمي محمد95598

اللغة الفرنسيةثانويالبادي ربيع 105688

اللغة الفرنسيةثانويالسوسي امي  115656

اللغة الفرنسيةثانويغندور محمد125503

ي أمينة135683 اللغة الفرنسيةثانويبلعرائ 

اللغة الفرنسيةثانويبوستة أمي  145759

اللغة الفرنسيةثانويشحالل زكية 155721

ي خولة165818
اللغة الفرنسيةثانويرمضائ 

ي أحمد175728
اللغة الفرنسيةثانويلحيائ 

اللغة الفرنسيةثانويابركان شيماء185574

اللغة الفرنسيةثانوياصفا أنس195621

اللغة الفرنسيةثانويبوشامة حنان205666

اللغة الفرنسيةثانويبلخروف إسالم 215653

اللغة الفرنسيةثانوياحريف فاطمة الزهراء225750

اللغة الفرنسيةثانويأشفيعا نبيلة235795

اللغة الفرنسيةثانويفزاري الهام245695

ي255675
اللغة الفرنسيةثانوياسماء رمضائ 

ي محمد265787
اللغة الفرنسيةثانويتوريرئ 
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

اللغة الفرنسيةثانويجاحوح سليمة275798

وق285717 اللغة الفرنسيةثانويكرطيط ش 

اللغة الفرنسيةثانويايزي حسن295841

اللغة الفرنسيةثانويالحسناوي حياة305654

ي صفاء315776
اللغة الفرنسيةثانويمائ 

اللغة الفرنسيةثانويابوعامر ربيعة325839

اللغة الفرنسيةثانويالقادري عبد الكريم335641

ي كوثر345814
اللغة الفرنسيةثانويزنوئ 

اللغة الفرنسيةثانويالحرش محمد355651

اللغة الفرنسيةثانويمجاهد الهام365749

اللغة الفرنسيةثانويالمعاش نوال375615

اللغة الفرنسيةثانويالزريكة مريم385541

اللغة الفرنسيةثانويعبيل حسناء 395720

اللغة الفرنسيةثانويالمسعودي عزالدين405803

اللغة الفرنسيةثانويبوعزاوي سارة415524

اللغة الفرنسيةثانويحميد ياسي   425662

اللغة الفرنسيةثانويالكرفطي غفران435596

اللغة الفرنسيةثانويبروكش أسماء445752

اللغة الفرنسيةثانويموسي احميدة455620

اللغة الفرنسيةثانويعالل أميمة465786

اللغة الفرنسيةثانويالحسي   وشن475635

ي ميمون 485794 اللغة الفرنسيةثانويناج 

اللغة الفرنسيةثانويمب  غزالن495829

ي هدى505556 اللغة الفرنسيةثانويالشعين 

اللغة الفرنسيةثانويالعزاوي نجالء515791

اللغة الفرنسيةثانويالعشاش ياسي  525819

اللغة الفرنسيةثانويحسي   سارة535548

اللغة الفرنسيةثانويالراشدي كوثر 545597

اللغة الفرنسيةثانوياعسيسو رضا555833

اللغة الفرنسيةثانويابوجيل سمية565823

اللغة الفرنسيةثانويآيت الطويل محمد575815

اللغة الفرنسيةثانويواحجوجو مراد 585797

اللغة الفرنسيةثانويبالهواري منال595539

اللغة الفرنسيةثانويشعايب كوثر605595

اللغة الفرنسيةثانويقمباس نادية615586

اللغة الفرنسيةثانويبزغود محمد625719

اللغة الفرنسيةثانويالسباعي هاجر635724

اللغة الفرنسيةثانويبادي وفاء 645605
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

اللغة الفرنسيةثانوياسباوي مريم655811

ي خولة 665566
اللغة الفرنسيةثانويبولحن 

اللغة الفرنسيةثانويالحمادي نيعمة675601

ي رميساء685732
اللغة الفرنسيةثانويصديف 

اللغة الفرنسيةثانويميساوي هجر695501

اللغة الفرنسيةثانويحيضار لخض 705636

اللغة الفرنسيةثانويمشيور مريم 715543

اللغة الفرنسيةثانويدريوة اقبال725550

اللغة الفرنسيةثانوياولقائد انصاف735528

اللغة الفرنسيةثانوياسماعيلي عائشة745766

ي لمياء755587 اللغة الفرنسيةثانوياليعكوئ 

اللغة الفرنسيةثانويحفيظ زينب765554

المعلومياتثانويالراشدي رضوان14550

المعلومياتثانوياسعيدي ريم24524

المعلومياتثانويفياللي عبب 34534

المعلومياتثانويلطرش سعاد44504

المعلومياتثانويوودخيس سكينة54529

ي سلوى64537
المعلومياتثانويتيعائ 

اب اسماء74520 المعلومياتثانويالمب  

المعلومياتثانويبليو حسام84503

المعلومياتثانويالعالي ايمان94542

المعلومياتثانويبوزكاوي منال104556

ي عزالدين114552
 
المعلومياتثانويالرزوق

المعلومياتثانويشكدالي سيف الدين124536

المعلومياتثانوياشلغمية ياش134548

المعلومياتثانويخافوري عبد المنعم144545

المعلومياتثانويالساف دنيا154523

المعلومياتثانويمنصوري جمال الدين164554

المعلومياتثانويالدرقاوي لمياء174546

ي أحمد184547 المعلومياتثانويلمطب 

المعلومياتثانوياالبيض يحن 194535

المعلومياتثانويالحساك عماد204505

ي ليل214543
المعلومياتثانويالزمائ 

علوم الحياة واالرضثانويالفاسي فدوى 16031

علوم الحياة واالرضثانويبنكانكة زينب26195

علوم الحياة واالرضثانويفردي عزيز36143

علوم الحياة واالرضثانويوردي هنية46029

علوم الحياة واالرضثانويالمرابط خديجة56011
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الرقم

ي تيب   التر
التخصصالسلكاالسم والنسب رقم االمتحان

مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

علوم الحياة واالرضثانويكركي   عمر66113

علوم الحياة واالرضثانويأوشبل هجر76058

علوم الحياة واالرضثانويحاوحاو عبد هللا86184

علوم الحياة واالرضثانويفخاري فوزية96108

علوم الحياة واالرضثانويهالل زكرياء106002

علوم الحياة واالرضثانويبوعجاح مونية116124

علوم الحياة واالرضثانويالبنعاللي أمال126206

علوم الحياة واالرضثانويالعابد عبد العالي136042

علوم الحياة واالرضثانويالسالمي اكرام 146205

ي شيماء156229
 
علوم الحياة واالرضثانويالجفوق

علوم الحياة واالرضثانويالمصطفاوي مصطف 166122

ة مارية176178 علوم الحياة واالرضثانويبوخب 

ي رمضان 186072
علوم الحياة واالرضثانويالعوئ 

علوم الحياة واالرضثانويالغماري أميمة196267

علوم الحياة واالرضثانويالبكري محمد206067

ي وصال216252
علوم الحياة واالرضثانويالزركائ 

علوم الحياة واالرضثانويابراهمي ياسمينة226006

علوم الحياة واالرضثانوياتشيش محمد236147

ف246149 روال أش  علوم الحياة واالرضثانويبب  

علوم الحياة واالرضثانويعبود أميمة256298

علوم الحياة واالرضثانويبنساسي حميد266020

علوم الحياة واالرضثانويواكنيم عبد الكريم276004

علوم الحياة واالرضثانويبورجيال سارة286304

علوم الحياة واالرضثانويجوهري اسمهان296343

علوم الحياة واالرضثانويغلمي   مونية306279

علوم الحياة واالرضثانويبرحو عبد الهادي316091

علوم الحياة واالرضثانويبللوطي لبن 326217

علوم الحياة واالرضثانويالمرابط فدوى336299

ي موس346344
علوم الحياة واالرضثانويلمرين 

علوم الحياة واالرضثانويعومري فاطمة الزهراء356305

علوم الحياة واالرضثانويالغلمي ياسمينة366059

علوم الحياة واالرضثانويفردوش محمد376056

علوم الحياة واالرضثانويمغلي حبيبة386201

علوم الحياة واالرضثانويعالوي سارة 396136

علوم الحياة واالرضثانويالداودي رضوان406083

علوم الحياة واالرضثانويكمال فاطمة الزهراء416182

علوم الحياة واالرضثانويبلقاسمي فاطمة 426272

علوم الحياة واالرضثانويايت الشيخ فاطمة الزهراء436068
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2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

ي البشب 446095
علوم الحياة واالرضثانويالعوئ 

علوم الحياة واالرضثانويكور محمد456261

علوم الحياة واالرضثانويمعراض فاطمة466283

ي غزالن 476001 علوم الحياة واالرضثانويحاج 

ي رشيد486049
علوم الحياة واالرضثانويالزركائ 

ي وسيلة496175
علوم الحياة واالرضثانويالزهوائ 

علوم الحياة واالرضثانويالمساعف عمران506081

علوم الحياة واالرضثانويبحيدة فايزة516063

ي محمد12530
الرياضياتثانويالبجداين 

ي محمد22686
 
الرياضياتثانويشناق

الرياضياتثانويقالح وئام32717

الرياضياتثانويحطاب عبدالحق42735

ي عبد المتي  52697 الرياضياتثانويزينن 

الرياضياتثانويلمنيعي لبن 62821

الرياضياتثانويبوشطب عبد الكريم72570

الرياضياتثانويسندي ايمان82707

ي سهام92696
الرياضياتثانويالعوئ 

ي عفاف102634 الرياضياتثانويالطالن 

ي عواطف112670 الرياضياتثانويالعبوئي

الرياضياتثانويبنحمو سمب 122751

الرياضياتثانويامزيان صباح132612

ة142747 الرياضياتثانويمنصوري سمب 

الرياضياتثانويعالوي عمر152743

الرياضياتثانويمزات ايوب162729

الرياضياتثانوينادية ختو172723

ي عبد الكريم 182739
الرياضياتثانويدحمائ 

ي محمد192806
الرياضياتثانويالقراس 

الرياضياتثانويبوطي محمد202748

الرياضياتثانويبرحو عبد الكريم212515

الرياضياتثانوياشمالل رضوان222639

الرياضياتثانويمازوز طارق232808

الرياضياتثانويحجبان عبد الحميد 242803

الرياضياتثانويصالحي أسماء252769

الرياضياتثانويمختاري عبد هللا262679

الرياضياتثانويموهوب شيماء272528

الرياضياتثانويالسعيدي يونس282683

ي يونس292802
الرياضياتثانويدحمائ 

الرياضياتثانويبوكبيش سعيدة302593
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مباراة توظيف الأساتذة أأطر الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرشق

2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

الرياضياتثانويمسكي   حنان312817

الرياضياتثانوينماسي فاطمة322827

الرياضياتثانويالمهداوي يوسف332695

الرياضياتثانويسوسي سليمان342690

الرياضياتثانويزنيدي الحسن352719

ي362522
 
الرياضياتثانوياوبنارص شوق

ي أحمد 372653
الرياضياتثانويالعوئ 

الرياضياتثانويبنبوعزة خالد382728

الرياضياتثانويبن ودرن كوثر392718

الرياضياتثانويلغليض محمد402538

الرياضياتثانويأجعب  زكرياء412766

الرياضياتثانويرجاء بنعمرو422587

الرياضياتثانويخطاب يوسف432513

الرياضياتثانوياالسماعلي ايمان442569

ان452825 الرياضياتثانويبودي جب 

الرياضياتثانويلمقدم عبد الوهاب462560

الرياضياتثانويخليل سلوى472651

ي محمد482666 الرياضياتثانويطالن 

الرياضياتثانويشطو عبد المالك492504

الرياضياتثانوييقبح منب 502606

الرياضياتثانويفليوط حنان512599

الرياضياتثانويبوقروي رشيد522607

الرياضياتثانويبنمالك طارق 532765

ي فاطمة542625
الرياضياتثانويبنعيسائ 

ي مروان552744
الرياضياتثانويحوئ 

الرياضياتثانويماللي الجياللي562756

الرياضياتثانويزكاغ كريمة572647

الرياضياتثانويبلحسن هشام582801

ي إبتسام592799 الرياضياتثانويبشب 

الرياضياتثانويالعمريوي علي602558

الرياضياتثانويقدوري محمد612776

الرياضياتثانويبوخرصة مبارك622600

الرياضياتثانويبالوي حسن632581

الرياضياتثانويبنشية يمينة642754

ي غزالن 652590
الرياضياتثانويالوزائ 

الرياضياتثانويعرباوي ايوب 662783

الرياضياتثانوياوراغ خالد 672507

الرياضياتثانويالسعيدي يحي682724
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2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

الرياضياتثانويحكب  يشى692601

الرياضياتثانويزعزاع ايمان702573

ي منية 712508
الرياضياتثانويشقروئ 

الرياضياتثانويبنجلول هاجر722698

الرياضياتثانويدراق محمد732650

الرياضياتثانويشكري نهيلة742809

الرياضياتثانويالعواد زكية752811

الرياضياتثانويبن بولمان جمال762672

الرياضياتثانويموالي التاج سارة 772699

الرياضياتثانويعويسي الخضب 782596

الرياضياتثانويصاليح عبد الكريم792605

الرياضياتثانويالبسط محمد 802660

الرياضياتثانويفكروش فريدة812594

ي خليدة822713
الرياضياتثانويمغلف 

الرياضياتثانويالفالح فاطمة الزهراء832815

الرياضياتثانويطجيو سعيد842775

الرياضياتثانويالشارف محمد852800

الرياضياتثانويبوجمعاوي هاجر862514

ي حمزة 872829
الرياضياتثانوييوسف 

الرياضياتثانوياوالليت احالم882545

ي صفاء892757
الرياضياتثانويتهائ 

الرياضياتثانويهدان عبد العزيز902557

الرياضياتثانويبهلول رشيدة912700

الرياضياتثانويالسعداوي رشيد922561

الرياضياتثانويصلحي زكرياء932517

ي أمال942636
الرياضياتثانويالزرياحن 

الرياضياتثانويبالشيخ نور الدين952554

الرياضياتثانويحرميش عزيز962685

الرياضياتثانويحميدي عبد الحق972572

الرياضياتثانويتالسي هاجر982525

الرياضياتثانويعضمي مريم992819

الرياضياتثانويالعامري فتحي1002692

ي من 1012705
الرياضياتثانويمنائ 

الرياضياتثانويالربيع سكينة1022676

الرياضياتثانوييكن منب 1032826

الرياضياتثانويقدوري شيماء 1042622

الرياضياتثانويلكصب  رضوان1052691

الرياضياتثانويايدري هاجر1062563
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2018دجنبر 

التعليم الثانوي-الئحة الناجحين حسب االستحقاق 

الرياضياتثانويطويل مليكة 1072575

الرياضياتثانويكماز أحمد1082615

الرياضياتثانويبوتشيش هاجر1092629

الرياضياتثانويبلحسن سامي1102628

الرياضياتثانويامباركي اسماء1112787

الرياضياتثانويياسي   عالل1122755
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