
مزكش إلاجزاءالتىكيتثاٍرخ إلاجزاءركم البطاكة الىطىيةالاضم العائلي والصخص يت.ر

AE1025329H - 10H ابً ديديت رحاب1

DA830029H30 - 10H30 أهريس أمين2

UD304710H - 11H الفرحي عبد الرحمان3

CB30685310H30 - 11H30 الفضيلي دمحم4

JH2155011H - 12H امعضىر عبد اللطيف5

D83391111H30 - 12H30 بً اليزيد دمحم ياسين6

I69209112H - 13H حاجم عبد الىهاب7

JF5556314H30 - 15H30 حسني دمحم8

GB24291715H - 16H صرقي صيماء9

CD55323815H30 - 16H30 صىراق املهدي10

JE30509616H - 17H صيبىب مريم11

IA17358516H30 - 17H30 كبرث صالح الدي12ً

CD5644179H - 10Hابتسام  بىهرن13

I7149889H30 - 10H30أبىرن عبد العسيس 14

G66829010H - 11Hأحمد  ألامين15

Z56873710H30 - 11H30أخمىش وىثر 16

IC11128111H - 12Hأزليك دمحم17

BB13766011H30 - 12H30أسماء بىسحب18

GJ3843212H - 13Hالترغي نهيلت19

W42149114H30 - 15H30الحدادي  ياسين20

WA19270615H - 16Hالحىبالي أيىب21

H48133715H30 - 16H30الدريىش عثمان22

JT4116116H - 17Hالسىاوي عثمان 23

J47232816H30 - 17H30الصاحبي إبراهيم24

CD1674419H - 10Hالطائع غيثت 25

ID342499H30 - 10H30العسيلي السعديت26

IC29908810H - 11Hالعمراوي  يىسف27

GM17572610H30 - 11H30اللرباش ي  عبد الاله28

SX308811H - 12Hالىاصري  دمحم29

JA12697611H30 - 12H30اهىار حضاوى30

AE17300412H - 13Hايت حى حمسة 31

EE79214714H30 - 15H30بيسيىا  عدهان32

EE78560515H - 16Hجازي إسماعيل33

VA11697415H30 - 16H30جىفيم بلىن34

K49700716H - 17Hسىيىت  املحب35

JM5083516H30 - 17H30صهاب الديً خليل36

I6689489H - 10Hصلحي هبيل 37

MC2767649H30 - 10H30عبدالباقي العبدي38

V33007210H - 11Hعلي واحماد39

TK1944210H30 - 11H30فرح املهدي40

HA18766511H - 12Hلفريىدي عبدالعالي41

KB10673311H30 - 12H30دمحم  السلال 42

U18781212H - 13Hدمحم اسماعيلي علىي43

CD12975014H30 - 15H30هاده  دمحم44

UA9324315H - 16Hهاصمي  أسماء45

JE29110415H30 - 16H30وباهي أمين 46

T27929816H - 17Hيسري الفاطمي47

UB7929716H30 - 17H30يىسف الساهل48

ف الىطىية ووسخة  وعليه, .ٌعتبر هذا إلاعالن بمثابة اضتذعاء رضمي للمباراة ًتعين على املترشحات واملترشحين الحضىر إلى املزكش املشار إليه ضاعة كبل مىعذ إجزاء الاختبار مصحىبين ببطاكة التعٍز

مصادق عليها من الذبلىم املخىل للمترشح اجتياس املباراة
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ة الئحة املتر شحات واملتر شحين امللبىلين الجتياس الاختبارات الشفٍى

ش ات التبًر لىلىج الطىة ألاولى من ضلك ثحضير مباٍر
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