
مادة التعيينأواديميت التعيينسكم البطاكت الوطىيتالتخصصالاظم واليعبث.س

الشياضياثواد هون- ولميم G639832الشياضياثظعذ اخشيؽو1

الشياضياثجافياللت- دسعت U174354الشياضياثعبذ الىشيم عيس ى2

الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت AE5521الشياضياثخاجم العمشاوي3

الشياضياثخىيفشة- بني مالل MA92550الشياضياثعبذ الىشيم غىامي4

الشياضياثواد هون- ولميم MC213399الشياضياثسؼيذ الاصعش5

الشياضياثأظفي- مشاهؾY358043الشياضياثالهام مذو  6

الشياضياثالؽشقUC138661الشياضياثعابي العهلي7

الشياضياثالعاكيت الحمشاء- العيون X374055الشياضياثخميذ العاطف8

الشياضياثواد هون- ولميم H579208الشياضياثظعذ الذواوي9

الشياضياثجافياللت- دسعت K462235الشياضياثدمحم الهعيوسي10

الشياضياثخىيفشة- بني مالل L587402الشياضياثخعىاء الطاهشي11

الشياضياثجافياللت- دسعت W388398الشياضياثاملهذي خعون12

الشياضياثماظت- ظوط EE490427الشياضياثظعذالذيً العشوث13

الشياضياثواد هون- ولميم Y432274الشياضياثيووغ البهيوي14

الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت SH169970 الشياضياثدمحم امين  ؼب 15

الشياضياثجافياللت- دسعت PA218891الشياضياثهوس الذيً ووسي16

الشياضياثالحعيمت- جطوان - طىجت EE372272الشياضياثمشيم  صغم17

الشياضياثجافياللت- دسعت N387895الشياضياثاملحفوظ  اثىان 18

الشياضياثماظت- ظوط EE460353الشياضياثصهيت ملضيعشاث19

الشياضياثجافياللت- دسعت JY19490الشياضياثدمحم غعان الهواث20

الشياضياثجافياللت- دسعت IC96419الشياضياثسؼيذ وعوام21ً

الشياضياثجافياللت- دسعت CD367569الشياضياثصهير التيغ22

الشياضياثالعاكيت الحمشاء- العيون J504133ـالشياضياثظعيذ امدمود 23

الشياضياثماظت- ظوط PA205408الشياضياثعبذ هللا الليج24

الشياضياثالؽشقCD541892الشياضياثصفاء هماح25

الشياضياثمىىاط- فاطCD280921الشياضياثبذس فشيوػ26

الشياضياثواد هون- ولميم CN11500الشياضياثعبذ هللا العالوي27
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الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت DA76948الشياضياثدمحم الؽيخ28

الشياضياثأظفي- مشاهؾ AE231678الشياضياثجهاد بً صايذ29

الفيزياء والىيمياءواد هون- ولميم JC447450الفيزياءعبذ الىشيم بعىش30

الفيزياء والىيمياءماظت- ظوط EE350754الفيزياءعبذ الحميذ افلير31

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت G497003الفيزياءعلي اكذامي32

الفيزياء والىيمياءماظت- ظوط H639238الفيزياءخليمت بذسون33

الفيزياء والىيمياءماظت- ظوط FL68459الفيزياءجوفيم الوسدي34

الفيزياء والىيمياءالعاكيت الحمشاء- العيون JM20490الفيزياءعبذالشخيم الخمشي35

الفيزياء والىيمياءوادي الزهب- الذاخلت EE575321الفيزياءاملصطفى محجاب36

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت     MC172703الفيزياءظعيذ خذاد37

الفيزياء والىيمياءماظت- ظوط BH457702الفيزياءخمضة عذلي38

الفيزياء والىيمياءخىيفشة- بني مالل CD163301الفيزياءبوؼتى بويى39

الفيزياء والىيمياءالحعيمت- جطوان - طىجت LB36906الفيزياءسضوان الؽلي40

الفيزياء والىيمياءالؽشقCD394527الفيزياءعض الذيً هعيبت41

الفيزياء والىيمياءمىىاط- فاط D758549الفيزياءهاهذ بىطيبي42

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت BK367596الفيزياءدمحم ظىجاج43

الفيزياء والىيمياءخىيفشة- بني مالل CN18170الفيزياءظهام الوسدي44

الفيزياء والىيمياءواد هون- ولميم JA153954الىيمياء  هشان ابشاهيم45

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت PA216309الىيمياءهني ابشاهيم46

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت PB187834الىيمياءاللوص  دمحم 47

الفيزياء والىيمياءالؽشقGA174094الىيمياءاملهىاس ي اظماء48

الفيزياء والىيمياءأظفي- مشاهؾ HA113792الىيمياءبً ظمان يديى49

الفيزياء والىيمياءجافياللت- دسعت X341952الىيمياءأمشموػ دمحم50

الفيزياء والىيمياءالعاكيت الحمشاء- العيون Z543530الىيمياءطىان أمين51

الفيزياء والىيمياءوادي الزهب- الذاخلت ZG126290الىيمياءالحافض ي بذس52

الشياضياثماظت- ظوط IB209310هىذظت ههشبائيت خمضة جيبر53

الشياضياثخىيفشة- بني مالل EA177213هىذظت ههشبائيت إبشاهيم الحامذي54
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الشياضياثخىيفشة- بني مالل Q294412هىذظت ههشبائيت دمحم الخوالقي55

الشياضياثالؽشقCD163201هىذظت ههشبائيت ادسيغ خعون56

الشياضياثجافياللت- دسعت UC121797هىذظت ههشبائيت عبذ هللا عماسي57

الشياضياثجافياللت- دسعت I693999هىذظت ههشبائيت صهشياء اخمودوا58

الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت AE39704هىذظت ههشبائيت سض ى لعشج59

الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت Q317997هىذظت ههشبائيت صالح صذقي60

الشياضياثماظت- ظوط BM14132هىذظت ههشبائيت دمحم امليم61

الشياضياثواد هون- ولميم JA167643هىذظت ههشبائيت مشاد بو الضاهش62

الشياضياثأظفي- مشاهؾ HA194237هىذظت ههشبائيت  خذيجت مععيذ63

الشياضياثالعاكيت الحمشاء- العيون JC516539هىذظت ههشبائيت عمش خليل64

الشياضياثأظفي- مشاهؾ EE520889هىذظت ميياهيىيتعبذ هللا أهذهمو65

الشياضياثالحعيمت- جطوان - طىجت F447699هىذظت ميياهيىيتظمير إماوي66

الشياضياثجافياللت- دسعت CD229559هىذظت ميياهيىيتعبذهللا املهذي67

الشياضياثماظت- ظوط JA 150266هىذظت ميياهيىيتإجو جضوي68

الشياضياثواد هون- ولميم H577083هىذظت ميياهيىيتعادل بوسكبت69

الشياضياثخىيفشة- بني مالل IC4391هىذظت ميياهيىيت  خعً بوخعيغ70

الشياضياثجافياللت- دسعت IA104795هىذظت ميياهيىيتعبذ الصمذ صهيري71

الشياضياثالؽشقCB284788هىذظت ميياهيىيتمصطفى اومضيغ72

الشياضياثوادي الزهب- الذاخلت KB122904هىذظت ميياهيىيتدمحم صهشياء بيوس73

الشياضياثمىىاط- فاط EC13641هىذظت ميياهيىيتفاطمت الىاجي74

الشياضياثمىىاط- فاط WA208675هىذظت ميياهيىيتظميت صذيلي75

الشياضياثماظت- ظوط H636757هىذظت ميياهيىيتعبذ هللا الحؽادي76

الشياضياثخىيفشة- بني مالل CD385832هىذظت ميياهيىيتاهشام العمشاوي77

الشياضياثالؽشقL534627هىذظت ميياهيىيتيعشى بوعبادي78

اللغت الفشوعيتوادي الزهب- الذاخلت D742109اللغت الفشوعيتإخعان لعويىت79

اللغت الفشوعيتالؽشقZ559482اللغت الفشوعيتإهشام الؽاوي80

اللغت الفشوعيتمىىاط- فاط M482007اللغت الفشوعيتإلهام الهاوي81
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اللغت الفشوعيتوادي الزهب- الذاخلت D989253اللغت الفشوعيتظلمى عبو82

اللغت الفشوعيتالحعيمت- جطوان - طىجت CD225056اللغت الفشوعيتسيم الشخيوي83

اللغت الفشوعيتخىيفشة- بني مالل CD319139اللغت الفشوعيتظىاء دسيؾ84

اللغت الفشوعيتالؽشقX319086اللغت الفشوعيتفاطمت الضهشاء أخطيط85

اللغت الفشوعيتماظت- ظوط BB142079اللغت الفشوعيتالهاؼمي ظاسة86

اللغت الفشوعيتأظفي- مشاهؾ EE603087اللغت الفشوعيتخمذي صييب87

اللغت الفشوعيتجافياللت- دسعت M532389اللغت الفشوعيتعبذاوي خمضة88

اللغت الفشوعيتجافياللت- دسعت PA216921اللغت الفشوعيتايت عذي عبذ الشخيم89

اللغت الفشوعيتالحعيمت- جطوان - طىجت AE125771الترجمتساهيا الحمذي90

اللغت الفشوعيتوادي الزهب- الذاخلت AB274501الترجمتظعيذ اليعيوبي91

اللغت الفشوعيتواد هون- ولميم X383028الترجمتإدسيغ بىتهامي92

اللغت الفشوعيتأظفي- مشاهؾ EE482246الترجمتخذيجت الطالب93

اللغت الفشوعيتماظت- ظوط JE266353الترجمتفشدوط  اوصغير94

اللغت الفشوعيتخىيفشة- بني مالل U147124الترجمتمعار جمشادي95

اللغت الفشوعيتمىىاط- فاط  CB289648الترجمتصبيذة جفاحي96

املعلومياثأظفي- مشاهؾ G628369املعلومياثموهت طهشي97

املعلومياثجافياللت- دسعت HH152141املعلومياثأظامت الغيزي98

املعلومياثماظت- ظوط JM15793املعلومياثعثمان اظتيت99

املعلومياثخىيفشة- بني مالل U166848املعلومياثصفاء مامني 100

املعلومياثالحعيمت- جطوان - طىجت CD227275املعلومياثهوفل العيعاوي101

املعلومياثوادي الزهب- الذاخلت HH162227املعلومياثصهشياء الىدال102

املعلومياثالعاكيت الحمشاء- العيون J516375املعلومياثصهشياء اوكاظم103

املعلومياثمىىاط- فاط Z462047املعلومياثادسيغ مجاهيذ104

اللغت الفشوعيتخىيفشة- بني مالل F384581الاكتصاد أمالح  أظماء 105

اللغت الفشوعيتجافياللت- دسعت ID40936الاكتصاد الضهواوي  خالذ106

اللغت الفشوعيتأظفي- مشاهؾ AE72617الاكتصاد يوظفي  ووثش107

اللغت الفشوعيتماظت- ظوط JE280310الاكتصاد مىاط  إيمان108
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اللغت الفشوعيتماظت- ظوط BK348086الاكتصاد ؼلشون  دمحم109

اللغت الفشوعيتالحعيمت- جطوان - طىجت D793048الاكتصاد خمادة  ظىيىت110

اللغت الفشوعيتأظفي- مشاهؾ BH481103الاكتصاد بوهىون  صييب111

اللغت الفشوعيتواد هون- ولميم GA187254الاكتصاد الشماء  أظامت112

اللغت الفشوعيتخىيفشة- بني مالل ZT187619الاكتصاد الحعووي  خولت113

اللغت الفشوعيتخىيفشة- بني مالل DO2814الاكتصاد الشجواوي  عادل114

اللغت الفشوعيتمىىاط- فاط Z457895الاكتصاد هصيري  خىيمت115

اللغت الفشوعيتالؽشقf440999الاكتصاد أمالح  ملياء وامليا116

اللغت الفشوعيتالحعيمت- جطوان - طىجت BH453125الاكتصاد بوجمعي  الهام117

اللغت الفشوعيتأظفي- مشاهؾ GB216586الاكتصاد عفوسي  فائضة118

اللغت الفشوعيتالعاكيت الحمشاء- العيون JM424118الاكتصاد املىيغ  الحعين119

اللغت الفشوعيتواد هون- ولميم EA185392الاكتصاد موليل  يوظف120

اللغت الفشوعيتمىىاط- فاط X341625التذبيرهاجش  إدمي121

اللغت الفشوعيتجافياللت- دسعت WB130036التذبيرعبذ الغاوي  العىاوي122

اللغت الفشوعيتجافياللت- دسعت IB183525التذبيرصالح  صميوس123

اللغت الفشوعيتوادي الزهب- الذاخلت BB89645التذبيرعبذ الشخمان هل الفضل124

اللغت الفشوعيتالؽشقZ567877التذبيراميمت  اليليطي125

ـ   -قسم الحركات االوتقالية مديرية المىارد البشرية وتكىيه األطر ـ
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