
النسباالسمرقم االمتحان

اسموكن الحسين02001

 روبيو السالمة02025

 توفيقحمزة02064

لكرع رشيدة02095

 كركوشرشيدة02087

 سربوشلبنى02076

ميسين مريم02099

 اثيانمينة02005

 البهلولنورا02013

 ورشنوفل02102

 حيداكعبد هللا02069

 عنيبرةغزالن02084

 الزاديفاطمة02024

 رزقسارة02073

 تهاميسكينة02062

 اتجداهند02004

 حمو عليياسين02068

 عنبارياسين02083

 بوعزيوسف02059

الرياضيات: التخصص ابتسام ديان                  001 10

الرياضيات: التخصص اسليما خربوش                  002 10

الرياضيات: التخصص الطاهر العسلي                  006 10

الرياضيات: التخصص عبد الغفور الهجهوج                  014 10

الرياضيات: التخصص فاطمة الزهراء الشرع                  019 10

الفيزياء والكيمياء: التخصص حبيبة الطيب                  012 11

الفيزياء والكيمياء: التخصص وليد االشكر                  051 11

المعلوميات: التخصص التجاني المقري                  001 12

المعلوميات: التخصص امال اسليوت                  005 12

المعلوميات: التخصص عزيز هداج                  017 12

المعلوميات: التخصص هدى أياس                  024 12

اللغة العربية: التخصص الوالي لكصير                  013 13

اللغة العربية: التخصص حسناء كوني                  022 13

اللغة العربية: التخصص حكيمة زلفي                  027 13

املديرية الإقلميية طانطان

الالحئة الهنائية للناحجني يف امتحاانت التوظيف

 -2017يونيو –  مبوجب عقود سكل التعلمي الابتدايئ 

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

2017يونيو  - (مجيع التخصصات ) الاعدادي والتأ هييل 



اللغة العربية: التخصص حميد بن الشيخ                  028 13

اللغة العربية: التخصص حياة الدهاري                  029 13

اللغة العربية: التخصص خديجة سعيدي                  033 13

اللغة العربية: التخصص فاطمة الزهراء لعزيري                  063 13

اللغة العربية: التخصص فوزية الياقيني                  070 13

اللغة العربية: التخصص نادية التدالوي                  086 13

اللغة العربية: التخصص نجاة كتفي                  089 13

اللغة االنجليزية: التخصص سليمان بال                  053 14

اللغة االنجليزية: التخصص هدى بسوالر                  112 14

اللغة الفرنسية: التخصص الزهرة كركاز                  007 15

اللغة الفرنسية: التخصص الطاهر حسون                  008 15

اللغة الفرنسية: التخصص حبيبة بلقاسم                  013 15

اللغة الفرنسية: التخصص حسن بلقاسم                  015 15

اللغة الفرنسية: التخصص حنان ازمال                  016 15

اللغة الفرنسية: التخصص حنان الطوفي                  017 15

اللغة الفرنسية: التخصص فاطمة الوزاني                  042 15

اللغة الفرنسية: التخصص ليلى بودن                  052 15

اللغة الفرنسية: التخصص محمد فاضل جاكوك                  058 15

اللغة الفرنسية: التخصص وفاء احاجي                  068 15

علوم الحياة واألرض: التخصص جميلة بركات                  012 16

علوم الحياة واألرض: التخصص حفصة بويباون                  014 16

علوم الحياة واألرض: التخصص سعاد مزيلي                  021 16

علوم الحياة واألرض: التخصص عبد هللا البجيج                  026 16

علوم الحياة واألرض: التخصص فاطمة الزهراء لعسري                  031 16

التربية البدنية: التخصص ابراهيم اوبها اعلي                  002 20

التربية البدنية: التخصص احمد وعبي                  007 20


