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مزدوجاالبتدائيايت سعيد احموهاجر100996

مزدوجاالبتدائيروغاللطيفة100997

مزدوجاالبتدائيايت جلولكريمة101002

مزدوجاالبتدائيايزكبيامل101011

مزدوجاالبتدائيبواشتلةرشيد101012

مزدوجاالبتدائيتغروطعبد هللا101016

مزدوجاالبتدائيالزهيريمينة101020

مزدوجاالبتدائيجنكاريسمية101023

مزدوجاالبتدائينظيريوسف101024

مزدوجاالبتدائيالحويدكخديجة101028

مزدوجاالبتدائيبراعوسفدوى101030

مزدوجاالبتدائيبرخوشمحمد101038
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2017 يونيو-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيحمناعبد الرحيم101040

مزدوجاالبتدائياوزاتعبدهللا101044

مزدوجاالبتدائيالسمالليجميلة101050

مزدوجاالبتدائيالمتوكلعبدهللا101054

مزدوجاالبتدائيعبرانسعاد101056

مزدوجاالبتدائيأحبيسرشيد101063

مزدوجاالبتدائيبن صمودزكرياء101069

مزدوجاالبتدائيالبريشيفاطمة101070

مزدوجاالبتدائيالقرعخديجة101072

مزدوجاالبتدائيالمومنسلمى101074

مزدوجاالبتدائياباحدىنورالدين101075

مزدوجاالبتدائيالفنانرضى101077

مزدوجاالبتدائيايت الفقيهمحمد101078

مزدوجاالبتدائيالزرايديتوفيق101079

مزدوجاالبتدائيطقسيزينب101080

مزدوجاالبتدائيجراعيخالد101084

مزدوجاالبتدائيإشوانعبد الرحيم101098

مزدوجاالبتدائيأيت حمنادية101105
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الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيالسباهيمحمد101112

مزدوجاالبتدائيرشاد سعيدة101122

مزدوجاالبتدائيايت صالحعادل101132

مزدوجاالبتدائيباروكوفاء101134

مزدوجاالبتدائيمسكيبشرى101138

مزدوجاالبتدائيكجيهشام101144

مزدوجاالبتدائيمشكوريرشيد101146

مزدوجاالبتدائي الطالب كريمة101148

مزدوجاالبتدائيالحداويوفاء101154

مزدوجاالبتدائيالعالويعبد العالي101164

مزدوجاالبتدائيايت امباركخديجة101197

مزدوجاالبتدائيالبوكنعبدهللا101198

مزدوجاالبتدائيالمكاويرشيد101202

مزدوجاالبتدائيأيت موليدمعاد101205

مزدوجاالبتدائيموسىزينب101209

مزدوجاالبتدائيطلبانسكينة101210

مزدوجاالبتدائيايت امريرعبد الرحمان101215

مزدوجاالبتدائيلبعويجهاد101226
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2017 يونيو-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيبن بهيةعزيزة101234

مزدوجاالبتدائيأحيارلمياء101241

مزدوجاالبتدائيمزوارسعاد101274

مزدوجاالبتدائيبويكزرانرشيدة101280

مزدوجاالبتدائيالدهبيالسعدية101289

مزدوجاالبتدائيالفائدةسمير101290

مزدوجاالبتدائيهاجلعواطف101296

مزدوجاالبتدائيبويكزراننزهة101309

مزدوجاالبتدائيأيت أباعمرعبد المجيد101311

مزدوجاالبتدائيزيدانيمصطفى101323

مزدوجاالبتدائياعبوبليلى101325

مزدوجاالبتدائياعرابعبداللطيف101326

مزدوجاالبتدائيالمغفورسكينة101328

مزدوجاالبتدائيالخزراجيسعيد101330

مزدوجاالبتدائيايت محندعبد الرحيم101331

مزدوجاالبتدائياعالياسين101338

مزدوجاالبتدائيغازيمحمد امين101342

مزدوجاالبتدائيمنيرفاطمة الزهراء101343
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الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيبايفوخالد101344

مزدوجاالبتدائيبنديانعبدالعالي101347

مزدوجاالبتدائيمنانمحمد101349

مزدوجاالبتدائيملوكيابتسام101350

مزدوجاالبتدائيدحانعمر101351

مزدوجاالبتدائيايت الفهيمنعيمة101352

مزدوجاالبتدائيلفديليجواد101353

مزدوجاالبتدائيالبخاريالمصطفى101354

مزدوجاالبتدائيالبيدايما ن101356

مزدوجاالبتدائيبزازنادية101360

مزدوجاالبتدائيايت بنعديلبنى101369

مزدوجاالبتدائيالزهيريمونية101371

مزدوجاالبتدائيعوينتيهاجر101377

مزدوجاالبتدائيرضوانأنس101379

مزدوجاالبتدائيحنانيعيش101381

مزدوجاالبتدائيقايو فاطمة101382

مزدوجاالبتدائياد عليمحماد101384

مزدوجاالبتدائيالتاقيحسناء101385
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الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيالحادمىايمان101391

مزدوجاالبتدائيبوتسرفينالسعدية101392

مزدوجاالبتدائيبلكوطخديجة101393

مزدوجاالبتدائيالفاهيريمريم101398

مزدوجاالبتدائيالنخعيمرية101406

مزدوجاالبتدائيكالليخولة101412

مزدوجاالبتدائيبوقسيمخالد101413

مزدوجاالبتدائياقبليفاطمة101414

مزدوجاالبتدائيمزوانفتيحة101415

مزدوجاالبتدائيبويطسعبد اللطيف101418

مزدوجاالبتدائيالهليلسعاد101432

مزدوجاالبتدائيليروسيسلوى101433

مزدوجاالبتدائيزكيخليل101435

مزدوجاالبتدائيولد الحلوياسماء101436

مزدوجاالبتدائيالناضيغالية101437

مزدوجاالبتدائيبوكريمرجاء101440

مزدوجاالبتدائيأمركعائشة101441

مزدوجاالبتدائيالساسيعبدالرحيم101444
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الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائياستوتوحليمة101447

مزدوجاالبتدائيباقديرجميلة101454

مزدوجاالبتدائييمالابتسام101455

مزدوجاالبتدائيبوتمغارينكوثر101457

مزدوجاالبتدائياحمو بهمحمد101458

مزدوجاالبتدائيعاللةسعيد101460

مزدوجاالبتدائيالوالدايوب101464

مزدوجاالبتدائياونينمائسة101468

مزدوجاالبتدائيالشويركيسميرة101473

مزدوجاالبتدائيابيهةحميد101484

مزدوجاالبتدائياقشاشنور الدين101487

مزدوجاالبتدائيرزداللطيفة101490

مزدوجاالبتدائيدلحليكوثر101492

مزدوجاالبتدائيداريمالطاهرة101494

مزدوجاالبتدائيبن الشاويادريس101495

مزدوجاالبتدائيايت الكبيرجمال101500

مزدوجاالبتدائيالمستديمهشام101503

مزدوجاالبتدائيبنبةإيمان101506
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الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائياباحجوبحبيبة101510

مزدوجاالبتدائيالراشديفاتحة101518

مزدوجاالبتدائيبنكالفااطمة الزهراء101524

مزدوجاالبتدائيأيت العباسعبد الرحيم101526

مزدوجاالبتدائيتيدرينيكريمة101531

مزدوجاالبتدائيتساوتلطيفة101534

مزدوجاالبتدائيددانسعيد101545

مزدوجاالبتدائيبخشوعمرة101549

مزدوجاالبتدائيالعطاررشيدة101550

مزدوجاالبتدائيايت افراضنلطيفة101552

مزدوجاالبتدائيامزوروفاطمة101554

مزدوجاالبتدائيهيشارعبد الجليل101563

مزدوجاالبتدائيمستعدحسن101570

مزدوجاالبتدائيابوالرجاءمحمد ادم101572

مزدوجاالبتدائياخشانحنان101597

مزدوجاالبتدائياكنومحمد علي101598

مزدوجاالبتدائيفاتح ترية101600

مزدوجاالبتدائيالزمخشاريحمزة101603
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الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيالبلغيتياسماء101610

مزدوجاالبتدائيتغيتيمليكة101615

مزدوجاالبتدائيمكاويحجيبة101616

مزدوجاالبتدائيالرضويبشرى101625

مزدوجاالبتدائيمرابيطابراهيم101628

مزدوجاالبتدائيالدوهابيخديجة101642

مزدوجاالبتدائيالداوديمريم101645

مزدوجاالبتدائينوريمصطفى101656

مزدوجاالبتدائينوريسعيدة101664

مزدوجاالبتدائيماديشحجيبة101665

مزدوجاالبتدائيشاكرعبد العزيز101669

مزدوجاالبتدائيشويكانصاف101671

مزدوجاالبتدائيموزونمينة101673

مزدوجاالبتدائيالعسريياسر101678

مزدوجاالبتدائياوبال نزهة101681

مزدوجاالبتدائيالغرباليبدر101683

مزدوجاالبتدائيالبوزيديمريم101684

مزدوجاالبتدائيابوزيانهدى101685
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الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيبوتربوشكمال101689

مزدوجاالبتدائيالزاتيحياة101695

مزدوجاالبتدائيلعتابيخديجة101699

مزدوجاالبتدائيعليريمهدي101700

مزدوجاالبتدائيالناصريكريمة101707

مزدوجاالبتدائينبدخديجة101712

مزدوجاالبتدائياالدريسيعبد هللا101714

مزدوجاالبتدائيالمسعوديجميلة101721

مزدوجاالبتدائيالعطارنادية101722

مزدوجاالبتدائيلكويربيمروة101723

مزدوجاالبتدائيبودهيرايمان101724

مزدوجاالبتدائيالثكانيسعيدة101737

مزدوجاالبتدائيمقريشعمر101741

مزدوجاالبتدائيكاملمريم101743

مزدوجاالبتدائيسليومفتيحة101746

مزدوجاالبتدائيمجاهدكوثر101751

مزدوجاالبتدائيندحميدسعيد101754

مزدوجاالبتدائيالسموحورية101756
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الحوز:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائيايت ايطوعائشة101760

مزدوجاالبتدائيبشيرسميرة101764

مزدوجاالبتدائيمزيانإيمان101766

مزدوجاالبتدائيالحداويسهام101771

مزدوجاالبتدائيالبرشحسن101772

مزدوجاالبتدائيبن ايجةالحسن101773

مزدوجاالبتدائيبوشمةمينة101793

مزدوجاالبتدائياساولمليكة101804

مزدوجاالبتدائينياماحالم101814

مزدوجاالبتدائيادعليعبد اللطيف101821

مزدوجاالبتدائيقرقوريرحال101827

مزدوجاالبتدائيكرناويرشيد101828

مزدوجاالبتدائيالبلوطيموالي عبد السالم101829

مزدوجاالبتدائيايت بلحاجمصطفى101842

مزدوجاالبتدائيالمعينعبد الرزاق101848

مزدوجاالبتدائيالشايبيأمل101851

مزدوجاالبتدائيالراقيلطيفة101852

مزدوجاالبتدائيتيدريريلالنعيمة101855

Page 25/37



2017 يونيو-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة
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مزدوجاالبتدائيحرباليبشرى101857

مزدوجاالبتدائينمييشبديعة101863

مزدوجاالبتدائيأكراممحسن101869

مزدوجاالبتدائياإلينزالينزهة101870

مزدوجاالبتدائيالديبالمهدي101872

مزدوجاالبتدائيالفاتحيغزالن101876

مزدوجاالبتدائياملولعبدالحق101878

مزدوجاالبتدائيغيةعبداالله101879

مزدوجاالبتدائيمطاعكريمة101895

مزدوجاالبتدائيداللعبد الصمد101911

مزدوجاالبتدائيأشيبانحميد101912

مزدوجاالبتدائيأوزدوعمر101913

مزدوجاالبتدائيالقاضيمصطفى101915

مزدوجاالبتدائيأيت حميدرشيد101919

مزدوجاالبتدائيرزوقحياة101925

مزدوجاالبتدائيرزانيأسامة101926

مزدوجاالبتدائيمخلصلطيفة101932

مزدوجاالبتدائيابالغعبد الصمد101933
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مزدوجاالبتدائيالبويهيخديجة101934

مزدوجاالبتدائيالعياشإيمان101938

مزدوجاالبتدائيالعباسينور الهدى101939

مزدوجاالبتدائيالبركاويسمية101940

مزدوجاالبتدائيأعريشرشيد101941

مزدوجاالبتدائيالعنقاويفاطمة الزهراء101942

مزدوجاالبتدائيبوتباعياسين101948

مزدوجاالبتدائيبهاسمير101953

مزدوجاالبتدائيشيوامريم101967

مزدوجاالبتدائيزايدوفاء101980

مزدوجاالبتدائيموهووردية101984

مزدوجاالبتدائيالصاديقالزوهرة101985

مزدوجاالبتدائيمصباحييونس101993

مزدوجاالبتدائيبوحانينزينب101999

مزدوجاالبتدائيبودونيتعائشة102003

مزدوجاالبتدائيامراغمحمد102006

مزدوجاالبتدائيباباالشيخفوزية102016

مزدوجاالبتدائيبلمعطيسيف الدين102019
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مزدوجاالبتدائيعبد الوهابالكاسمي102028

مزدوجاالبتدائيبوجرةمصطفى102032

مزدوجاالبتدائيايت صالحعبد العزيز102034

مزدوجاالبتدائيوينزالنضيرة102038

مزدوجاالبتدائيالوجديعمر102043

مزدوجاالبتدائيالموذنعبد الرحيم102045

مزدوجاالبتدائيلمغاريمحمد102048

مزدوجاالبتدائيايت المهروجعبدالجليل102051

مزدوجاالبتدائيماريةلطيف102053

مزدوجاالبتدائيايت عالجميلة102054

مزدوجاالبتدائيمرزاقفاطمة الزهراء102055

مزدوجاالبتدائيالسميجمريم102058

مزدوجاالبتدائيبن تضيفتعبد الجليل102059

مزدوجاالبتدائياماللحفيظة102060

مزدوجاالبتدائيالدرقاويحنان102061

مزدوجاالبتدائيلبويهيسكينة102062

مزدوجاالبتدائيأيت قاسيلحسن102063

مزدوجاالبتدائيبوسعيدفاطمة102064
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مزدوجاالبتدائيبوسعيدزينب102072

مزدوجاالبتدائيايت العباسعبدالصمد102073

مزدوجاالبتدائيكركوشزينب102075

مزدوجاالبتدائيأيت رشيدابراهيم102081

مزدوجاالبتدائياقدادهدى102083

مزدوجاالبتدائيايت علي اعمرخديجة102085

مزدوجاالبتدائيايت الحبيبابتسام102094

مزدوجاالبتدائياوالد صابرحسناء102099

مزدوجاالبتدائيفكريكوثر102100

مزدوجاالبتدائيالحيرشخديجة102104

مزدوجاالبتدائيالحمريفوزية102108

مزدوجاالبتدائيالمساويوداد102110

مزدوجاالبتدائيإتخشان هيشام102111

مزدوجاالبتدائيفتحي زوهيريمراد102112

مزدوجاالبتدائيزهيرةكوبيحي102114

مزدوجاالبتدائيبصيريفوزية102115

مزدوجاالبتدائيالسابعيموالي ادريس102120

مزدوجاالبتدائياوزنينيرشيد102122
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مزدوجاالبتدائيالكردحيسكينة102125

مزدوجاالبتدائيايت التهاميفاطمة102126

مزدوجاالبتدائيأيت أفقيرزهير102134

مزدوجاالبتدائيالكرحمراد102136

مزدوجاالبتدائياعطارحميد102138

مزدوجاالبتدائيالعيوجعبد الصادق102139

مزدوجاالبتدائيلشكرجمال102144

مزدوجاالبتدائيايت عديبوشرة102152

مزدوجاالبتدائيالسراجيوداد102153

مزدوجاالبتدائياشهانشيماء102157

مزدوجاالبتدائيامينعبد الكريم102160

مزدوجاالبتدائيسراجعثمان102167

مزدوجاالبتدائيالقاسيميايوب102170

مزدوجاالبتدائيكيغنمنرشيد102172

مزدوجاالبتدائيبوشرويطحسن102174

مزدوجاالبتدائيحدادشهناء102176

مزدوجاالبتدائيالهنتيفينعيمة102177

مزدوجاالبتدائيالرايسنورالدين102179
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مزدوجاالبتدائيعزيزيمحمد102180

مزدوجاالبتدائيفصايصيبشرى102182

مزدوجاالبتدائيباعديأيوب102183

مزدوجاالبتدائيأمسكاوالحسن102187

مزدوجاالبتدائيايت وكريملحسن102188

مزدوجاالبتدائيالمومنسفيان102189

االجتماعياتالثانويسعيدبوعدي701011

االجتماعياتالثانوييونسزعيطر701013

االجتماعياتالثانوياسماعيلالغزاوي701014

االجتماعياتالثانويمحمدبوسالم701026

االجتماعياتالثانويبوبكرابران701027

االجتماعياتالثانويمصطفىبوزغار701029

االجتماعياتالثانويمحمدبوسالم701032

االجتماعياتالثانويحكيمةطياني701034

االجتماعياتالثانويابتسامبولحسن701052

االجتماعياتالثانويليلىالبخوش701065

االجتماعياتالثانويالسعيدأبوقبيس701334

االجتماعياتالثانويعادلبوبول701336
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االجتماعياتالثانويهشامام الهوى701343

االجتماعياتالثانويعبد اللطيفأيت الطالب701350

االجتماعياتالثانوييوسفأوريك701377

االجتماعياتالثانويحمزةرمضان701383

االجتماعياتالثانويصبيرالعيدي701427

االجتماعياتالثانويحسنابرجي701617

االجتماعياتالثانويمحمديسين701620

االجتماعياتالثانويأحمدالغزاوي701621

االجتماعياتالثانويابراهيمموخليص701626

الرياضياتالثانويحمزةالبوشوكي702001

الرياضياتالثانويجميلةاجمول702007

الرياضياتالثانويلحبيبالعمراني702008

الرياضياتالثانويالحسينأنفضواك702010

الرياضياتالثانويكمالموخاشفيق702011

الرياضياتالثانويلطيفةشتوي702012

الرياضياتالثانويمحمدبنموان702013

الرياضياتالثانويابراهيملشكر702014

الرياضياتالثانويوئامالخمسي702016
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الرياضياتالثانويبشرىبحدوش702017

الرياضياتالثانويمحمدبوجمعاوي702019

الرياضياتالثانويعبدالرزاقالزموري702020

الرياضياتالثانويحسنالغشماء702035

الرياضياتالثانويياسينالباديدي702070

الرياضياتالثانويعزيزةمعروف702074

الرياضياتالثانويمحمدعليان702076

الرياضياتالثانويعزالدينبنبزكري702088

الرياضياتالثانويالحسينالعالم702103

الرياضياتالثانوياسماءسي كوري702111

الرياضياتالثانويالحسنأيت إكن702127

الرياضياتالثانوياسماعيلبوعطاس702166

الرياضياتالثانويعبد المجيدجنح702173

الرياضياتالثانويياسينمرنيسي702174

الرياضياتالثانويابراهيمايت بوايشو702175

الرياضياتالثانوينعمانالوالي702176

الرياضياتالثانويأحمدبلوش702182

الرياضياتالثانويعبدااللهالخردي702192
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الفلسفةالثانويعبد اإللهغدويني703008

الفلسفةالثانويسكينةأيت لحسن703011

الفلسفةالثانويجمالوعزيز703018

الفلسفةالثانويفاطمة الزهراءالطويل703083

الفلسفةالثانويسناءبويهوكن703088

اللغة الفرنسيةالثانويوهيبةايت افقير704010

اللغة الفرنسيةالثانويسكينةتللمان704011

اللغة الفرنسيةالثانويفاطمةبنعبد هللا704016

اللغة الفرنسيةالثانويفريدزهيري704026

اللغة الفرنسيةالثانويأيوببوحيدة704028

اللغة الفرنسيةالثانويسليمةالرايس704029

اللغة الفرنسيةالثانويالمهديبن عبو704033

اللغة الفرنسيةالثانوييوسفالعسري704034

اللغة الفرنسيةالثانويراويةالماديلي704037

اللغة الفرنسيةالثانويعبدهللاالموس704044

اللغة الفرنسيةالثانويعادلالبايكا704112

اللغة الفرنسيةالثانويفاطمة الزهراءمزان704113

اللغة الفرنسيةالثانويفردوسالبخوشي704121
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اللغة الفرنسيةالثانوينورةالمري704152

اللغة الفرنسيةالثانويسلمىزروال704154

اللغة الفرنسيةالثانويكريمةجرديني704156

اللغة الفرنسيةالثانويأمينتوفيق704166

اللغة الفرنسيةالثانويايمانابويهات704167

اللغة الفرنسيةالثانويسعيدالخضير704181

اللغة الفرنسيةالثانويالزهرةمسعودي704187

الفيزياء والكيمياءالثانويمحمدحاميم708013

الفيزياء والكيمياءالثانويمحمدسطور708018

الفيزياء والكيمياءالثانويمحمدفالح708026

الفيزياء والكيمياءالثانوياحمدالعبيد708184

الفيزياء والكيمياءالثانويمحمدمتوكل708194

الفيزياء والكيمياءالثانوينورالدينأنجومي708215

الفيزياء والكيمياءالثانويخالدحاتم708326

الفيزياء والكيمياءالثانويمصطفىبوشفير708329

اللغة العربيةالثانويحنانطماري709028

اللغة العربيةالثانويعبد االلهباروك709033

اللغة العربيةالثانويحسناءبالوي709036
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اللغة العربيةالثانويعبد الناصرايت املول709050

اللغة العربيةالثانويمحسنالعسري709055

اللغة العربيةالثانويعبد العزيزبوناصر709061

اللغة العربيةالثانويفاطمةأرتيت709063

اللغة العربيةالثانويرشيدةواسمي709243

اللغة العربيةالثانويعبد العزيزاباعلي709309

اللغة العربيةالثانويصالح الدينجالم709331

علوم الحياة واالرضالثانويعبد الكريممرشيق710017

علوم الحياة واالرضالثانويحسنأشيشاو710019

علوم الحياة واالرضالثانويعائشةمشكوري710032

علوم الحياة واالرضالثانوييونسبوطالب710034

علوم الحياة واالرضالثانويسارةإفقيرن710113

علوم الحياة واالرضالثانويسارةبوتو710133

علوم الحياة واالرضالثانويسهاممسوس710159

علوم الحياة واالرضالثانويمريمالرامي710163

علوم الحياة واالرضالثانويالسعيدبنجواد710166

علوم الحياة واالرضالثانوييونسمهوان710189

اللغة االنجليزيةالثانويفاطمة الزهراءالبلوطي711016
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اللغة االنجليزيةالثانويلطيفةأيت علي711018

اللغة االنجليزيةالثانويسعيدةهبشان711022

اللغة االنجليزيةالثانويعليكامل711035

اللغة االنجليزيةالثانويسفيانالعكيدي711201
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