
وكاُ إجزاء املكابمةتاريخ إجزاء املكابمةاملادةرقي التأجري االصي والٍضباملديزية اإلقميىيةاجلّةرقي تزتييب

االجتىاعيات1599510يوصف املتوكنخٍيفزةبين واله خٍيفزة1

االجتىاعيات1261229ياصني أوؽارعىالة وكاطعات احلي احلضينالدار البيضاء الكربى2

االجتىاعيات1281468عىز العىزيالٍواؽزالدار البيضاء الكربى3

االجتىاعيات1593453سكزياء هلالهاليوصفيةوزاكػ آصفي4

االجتىاعيات1276177ذلىد بضباظالزحاوٍةوزاكػ آصفي5

االجتىاعيات1401237خميد بَ مساُالزحاوٍةوزاكػ آصفي6

الرتبية اإلصالوية1438901املؾطفى الضىاحيأسيالهبين واله خٍيفزة7

الرتبية اإلصالوية1174514ِغاً الكزاظعيغاوةوزاكػ آصفي8

الرتبية اإلصالوية1438763مسري الوؽيباليوصفيةوزاكػ آصفي9

الرتبية اإلصالوية1438591حلضَ العوكاساليوصفيةوزاكػ آصفي10

الرتبية اإلصالوية1448014يوصف الكضطاصيتيشٌيتصوظ واصة11

الرتبية اإلصالوية1591636يوصف بٍاؽزأكاديزصوظ واصة12

الرتبية البدٌية1280048ٌور الديَ الغكزيالزحاوٍةوزاكػ آصفي13

الرتبية البدٌية1543642ذلىد الضوصيالزحاوٍةوزاكػ آصفي14

الزياضيات347588بوعشة عطزعيالزحاوٍةوزاكػ آصفي15

الزياضيات1503964فتيحة غىارالزحاوٍةوزاكػ آصفي16

الزياضيات1446464عبد احلميي بَ بوسيداليوصفيةوزاكػ آصفي17

الزياضيات1125241عبد المطيف العىداويأكاديزصوظ واصة18

الزياضيات1152454بوعزة جابزأكاديزصوظ واصة19

 

الثاٌوية الـتأِيمية اخلؾوؽية لمتىيش 

بابَ جزيز 

 املديٍة اخلضزاء 

ابَ جزيز ـ إقميي الزحاوٍة ـ

.تعترب هذه الالحئة مبثابة اس تدعاء للمعنيات واملعنيني ابلأمرحلضور هذه املقابالت يف التارخي واملاكن احملددين عىل الساعة الثامنة والنصف صباحا: ملحوظة

اجلدولة الشوية لمىكابالت االٌتكائية وع املرتعحات واملرتعحني لالصتفادة وَ الوضع رَِ اإلعارة قؾد التدريط

(الضمك الثاٌوي التأِيمي) بالثاٌوية الـتأِيمية اخلؾوؽية لمتىيش بابَ جزيز، إقميي الزحاوٍة
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الفمضفة1544187احلضاُ صميىاٌيعىالة وكاطعات احلي احلضينالدار البيضاء الكربى20

الفمضفة1282690احلضني أخدوؼعيغاوةوزاكػ آصفي21

الفمضفة1277793عبد الكادر ؽاديلالزحاوٍةوزاكػ آصفي22

الفمضفة1446563ذلىد املزضياليوصفيةوزاكػ آصفي23

الفيشياء والكيىياء1051376بوععيب الضيفووالي رعيدالدار البيضاء الكربى24

الفيشياء والكيىياء1678860حفيظ الغتوكيبزعيدالدار البيضاء الكربى25

الفيشياء والكيىياء58085ذلىد عاكزآصفيوزاكػ آصفي26

الفيشياء والكيىياء243942عشالديَ وزتضييقمعة الضزاغٍةوزاكػ آصفي27

الفيشياء والكيىياء1438651صعيد وعرتيفاليوصفيةوزاكػ آصفي28

الفيشياء والكيىياء1679484ذلىد كزاويالزحاوٍةوزاكػ آصفي29

الفيشياء والكيىياء1588723داله لعويٍةالزحاوٍةوزاكػ آصفي30

الفيشياء والكيىياء1592575جاله الديَ وضوكقمعة الضزاغٍةوزاكػ آصفي31

الفيشياء والكيىياء1592404حييى الطوبيالداخمةالداخمة وادي الذِب32

الفيشياء والكيىياء720341عبد اهلل لكمينأكاديزصوظ واصة33

الفيشياء والكيىياء1593656وؾطفى وبزكةويدلتدرعة تافياللت34

الفيشياء والكيىياء1593504صعيد وغّورويدلتدرعة تافياللت35

المغة االجنميشية1410196خالد العضزيقمعة الضزاغٍةوزاكػ آصفي36

المغة االجنميشية1124985حلضَ أقبيناليوصفيةوزاكػ آصفي37

المغة االجنميشية398514ذلىد وضعوديالزحاوٍةوزاكػ آصفي38
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المغة العزبية1446318خدجية ووريدالزحاوٍةوزاكػ آصفي39

المغة العزبية1596825عبدااللْ الكؾزاويالزحاوٍةوزاكػ آصفي40

المغة العزبية1679500ياصني اعطيةعيغاوةوزاكػ آصفي41

المغة العزبية1043633الضعدية دلدوليأكاديزصوظ واصة42

المغة الفزٌضية245121ٌعيىة بومحيدةوزاكػوزاكػ آصفي43

المغة الفزٌضية1174520كىاه الكالفقمعة الضزاغٍةوزاكػ آصفي44

املعموويات1446394دريط ايت عىزالفكيْ بَ ؽاحلبين واله خٍيفزة45

املعموويات1550386أٌوار البوؼالزحاوٍةوزاكػ آصفي46

املعموويات1445004أمحد عمي فضنأكاديزصوظ واصة47

عموً احلياة واألرض 1151952ابزاِيي املزايفابَ وضيكالدار البيضاء الكربى48

عموً احلياة واألرض 1171606عبد اإللْ ملغىضووالي رعيدالدار البيضاء الكربى49

عموً احلياة واألرض 1439244خمين بَ لكطيطابَ وضيكالدار البيضاء الكربى50

عموً احلياة واألرض 1171596كزيي اٌشيضالزحاوٍةوزاكػ آصفي51

عموً احلياة واألرض 190590ذلىد الضيمىيآصفيوزاكػ آصفي52

عموً احلياة واألرض 1443757جّاُ الضتميالزحاوٍةوزاكػ آصفي53

عموً احلياة واألرض 1542339ذلىد الكزيفيكمىييكمىيي واد ٌو54ُ

عموً املٍّدظ89723عبد اهلل الشاِيديصطاتالدار البيضاء الكربى55

عموً املٍّدظ748376الطيب كوروصطاتالدار البيضاء الكربى56

عموً املٍّدظ374140املؾطفى عكزاوةاليوصفيةوزاكػ آصفي57
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