
ت.ر

3013

3014

3030

3032

3033

3036

3038

3040

3041

3050

3051

3057

3064

3068

3073

3074

الرياضيات: التخصص اسماعيل البعشراوي             003 10

الفيزياء والكيمياء: التخصص ابراهيم شين             003 11

الفيزياء والكيمياء: التخصص الكثيف شيعة             009 11

الفيزياء والكيمياء: التخصص كمال امحيد             035 11

الفيزياء والكيمياء: التخصص مريم داود             044 11

الفيزياء والكيمياء: التخصص مصطفى ايت مسو             046 11

اللغة العربية: التخصص الحسين بعزيز             009 13

اللغة العربية: التخصص رشيدة الغدال             036 13

اللغة العربية: التخصص رضوان الحيان             039 13

اللغة العربية: التخصص سكينة بن الكبي             045 13

اللغة العربية: التخصص عايشة بوخريص             054 13

اللغة العربية: التخصص عبد الحكيم بوغدا             056 13

اللغة العربية: التخصص عبد هللا اشاضمي             057 13

اللغة العربية: التخصص مليكة بوتوميت             081 13

اللغة االنجليزية: التخصص الزهرة اصكام             013 14

الزاك– املديرية الإقلميية لسا 

الالحئة الهنائية للناحجني يف امتحاانت التوظيف

 -2017يونيو –  مبوجب عقود سكل التعلمي الابتدايئ 

سكينة الغزواني

فاطمة عبد الدايم

رمضان مرزوك

فاطمة علو

محمد مرزوك

هشام ازديدات

مريم حبتي

عائشة حمادي

زعواط سكينة

الالحئة الهنائية للناحجني يف امتحاانت التوظيف مبوجب عقود ابلنس بة للتعلمي الثانوي بسلكيه

2017يونيو  - (مجيع التخصصات ) الاعدادي والتأ هييل 

االسم والنسب

ام لخوت الصحراوي

حسناء اجداعي

عمار هبادي

الحبيب المسري

فاطمة بركوكس

الكامل حياة

رشيدة الحرشي



اللغة االنجليزية: التخصص جميلة بواعراب             030 14

اللغة االنجليزية: التخصص ليلى بوكزين             092 14

اللغة االنجليزية: التخصص مراد حديدي             099 14

اللغة االنجليزية: التخصص يوسف الزاوي             118 14

اللغة الفرنسية: التخصص اسماعيل بوفوس             003 15

اللغة الفرنسية: التخصص البتول بري             004 15

اللغة الفرنسية: التخصص الحسين جنان             006 15

اللغة الفرنسية: التخصص أنزيض عبد القادر             009 15

اللغة الفرنسية: التخصص حدهم البيضاء             014 15

اللغة الفرنسية: التخصص خديجة بوغزدارن             022 15

اللغة الفرنسية: التخصص زهرة باحيج             028 15

اللغة الفرنسية: التخصص عبيد مريم             037 15

اللغة الفرنسية: التخصص غنديلة عنداال             040 15

اللغة الفرنسية: التخصص محمد اصكام             054 15

اللغة الفرنسية: التخصص مفيدة بابحسنا             061 15

اللغة الفرنسية: التخصص يحجبوها سركوح             070 15

علوم الحياة واألرض: التخصص الحسن سركوح             006 16

علوم الحياة واألرض: التخصص السالمة حديدي             008 16

علوم الحياة واألرض: التخصص سعاد ازديدات             020 16

علوم الحياة واألرض: التخصص سهام ازكاو             025 16

الفلسفة: التخصص الوالي حاتم             006 18

الفلسفة: التخصص سالم المدهوني             015 18

التربية البدنية: التخصص محمد جبور             070 20

التربية البدنية: التخصص محمد ركيبي             072 20


