
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 202

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3014.2222-10-1991بوفلوغة  ايمان142102583

2114.2000-01-1989بوحوش  نسيمة242115045

1614.1861-12-1986كشيشب  رابح342104872

0714.1834-11-1988كارك  مريم442113060

0114.1833-01-1983مطاطلة  الويزة542102231

2614.1778-09-1984بوطبزة  حمزة642103581

3014.1694-08-1987ساحلي  سامية742106789

1214.1667-06-1981قميدي  امينة842102437

2014.1667-02-1992رماش  مروان942112886

2914.1667-10-1986بكوش  كريمة1042111693

0414.1667-10-1987أحمد بوتبان  منية1142114069

1814.1667-12-1980مرابط  لياس1242112417

0814.1667-01-1983رزاقي  فريدة1342111033

0814.1667-04-1985لعريط  ياسين1442117252

2914.1667-06-1991حربي  إيمان1542101601

2614.1417-04-1990زيتوني  مريم1642113613

0814.1388-07-1983موهوب  سعيدة1742107089

1614.1388-08-1985بومعيزة  مريم1842113342

0914.1333-03-1986عليوة  سليمة1942107380

1214.1306-01-1987قايدي  سعيدة2042107074

2314.1111-01-1989قوريشي  مديحة2142112852

0514.1111-09-1989هلدف  سارة2242106321

0614.1111-10-1985بوالريش  فيروز2342111553

0714.1111-11-1983بودماغ  بالل2442102858

الصفحة  1 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2614.1111-02-1992بريغت  وسام2542116673

1814.1111-05-1991قدادرة  ابتسام2642101716

2414.1111-04-1993حمادة  لويزة2742112409

2214.1111-06-1980دوب  توفيق2842102936

0614.1111-01-1990الواهم مصابح  عبد الرؤوف2942109669

1714.0722-03-1991مالكي  أمال3042100718

2414.0694-12-1980خوضر  شهرزاد3142108777

0814.0556-08-1980بوغرارة  ريمة3242105734

1014.0556-07-1977بوتي  أسيا3342100630

1014.0556-01-1990نويوات شويطر  كريمة3442111652

2114.0556-07-1984لغبالي  سمية3542107542

2714.0556-09-1980بوناموس  عبلة3642109852

0414.0556-09-1984بولولو  أسماء3742100563

3114.0556-08-1983بوشحيط  بالل3842102844

1914.0556-11-1991حوسو  هاجر3942116013

2514.0556-06-1988بلقاسم جفال  سارة4042106477

1814.0556-10-1970بوحياصة  نجيبة4142114836

2214.0556-03-1977شرماط  الويزة4242102234

1114.0556-12-1991بودخانة  فاطمة الزهراء4342110680

2514.0528-03-1977قطار  مولود4442114208

0814.0500-05-1987سماسل  هدى4542116124

2514.0473-02-1990سمومة  أشقان4642100649

2314.0444-01-1989جوامع  كريمة4742111659

1614.0389-10-1987بوعطيط  امينة4842102404

2914.0306-01-1969لكحل  اليزيد4942102243

0114.0277-01-1992مزيان  مريم5042113273

2814.0139-02-1983لكحل  سهام5142108357

3014.0000-03-1979صغير  مليكة5242113861

3114.0000-03-1991بن عبدي  مريم5342113617

0214.0000-08-1991وازطة  مريم5442113610

1914.0000-12-1991بورخوم  كريم5542111639

الصفحة  2 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1714.0000-03-1984بورطال  سمية5642107762

2313.9667-08-1991لحصين  سارة5742106215

3013.9444-09-1984مانع  فريدة5842111039

1213.9444-01-1981مضايف  يسمينة5942117299

2013.9444-12-1983مصيبح  زهور6042105916

0113.9444-02-1988مصيبح  سميرة6142107960

1013.9444-08-1986شباطة  دهبية6242104848

0513.9444-10-1986ليتيم  أحالم6342100257

1213.9444-06-1992ساعد حميدش  كنزة6442111991

2113.9444-01-1989دوادي  نجمة6542114742

0713.9444-08-1992باسل  مريم6642113271

1713.9444-08-1985لشلق  عبداهللا6742109837

1413.9361-07-1988طبوش  سارة6842106474

2813.9194-10-1987سياب  امينة6942102412

2113.9167-12-1985بوالصلصال  فتيحة7042110891

2213.9166-08-1988مداجلية  مريم7142113269

0713.9111-09-1984بوخيار  سعاد7242106816

1713.9028-06-1974عيدوني  لطيفة7342112237

2913.8889-06-1992بونمرة  بسمة7442102746

0513.8889-01-1991صلجة  محمد امين7542112786

0713.8889-07-1991بولبير  حياة7642104190

2413.8889-04-1977بردودي  وهيبة7742117057

1213.8889-08-1987معيزة  ريمة7842105657

1513.8889-02-1990الواعر  ايمان7942102548

1713.8889-11-1984لعبيدي  مريم8042113445

0213.8889-05-1986بن موسى  راضية8142104935

1013.8889-02-1985يونس  نادية8242114380

1313.8889-01-1990شباطة  احالم8342101845

1313.8722-06-1980زيات  نورة8442115798

0113.8612-01-1987غربي  نجاة8542114690

2513.8611-01-1984قعبور  نوال8642115642

الصفحة  3 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1113.8556-03-1990غميط  فتيحة8742110875

2713.8417-04-1981بوحافر  الويزة8842102220

2513.8417-12-1981سلطاني  زهيرة8942106002

1113.8417-09-1975قنطار  سليمة9042107332

0913.8388-11-1992عصام  بشرى9142102796

1413.8333-11-1985شخار  صليحة9242109236

1313.8333-08-1989شارف  فايزة9342110754

0813.8333-10-1988مقيبع  نوال9442115655

2513.8333-11-1990بوغاشيش  سمية9542107602

2213.8333-06-1985قنطاس  سعيدة9642107082

3013.8333-09-1969بوالكره  منيرة9742114112

1813.8333-12-1992سيود  مروة9842112902

0913.8333-07-1988شبل  إسماعيل9942101316

0613.8167-09-1983يونسي  جميلة10042103064

2713.8112-03-1982بوراس  سعاد10142106893

1713.7944-12-1986فردي  حنان10242103811

1713.7917-04-1978كريم  آسيا10342100010

0613.7917-01-1985يونس  نسيمة10442115066

0413.7778-02-1989عيادي  كمال10542111927

2413.7778-05-1993بلموكر  خولة10642104547

0313.7778-09-1989سحاب  خديجة10742104470

0113.7778-02-1988زاحي  كمال10842111934

1013.7778-11-1988خربقة  ابتسام10942101695

0513.7778-01-1981بوعمامة  راضية11042104999

0313.7778-03-1977هريو  فيروز11142111577

2513.7778-12-1990غرباوي  حنان11242103937

0213.7778-05-1992عقون  أمينة11342101060

1713.7778-01-1992بوقفة  حياة11442123302

2613.7778-12-1987راحم  أمينة11542101032

1213.7778-02-1991صاولة  يسرى11642117265

1013.7778-06-1980خليفة  هدى11742116166

الصفحة  4 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2113.7750-03-1987شطاح  مصطفى11842113712

2513.7667-02-1974عبد اللي  فوزية11942111510

1313.7611-05-1991دخيل  مريم12042113125

1613.7583-09-1978فغاوي  مليكة12142113884

2913.7417-06-1986خالدي  نور الهدى12242115685

1913.7223-08-1984سنيقر  محبوبة12342112624

0613.7222-10-1993موساوي  أسماء12442100445

0713.7222-08-1983تيفوتي  أميرة12542100996

0513.7222-11-1991بركان  رزيقة12642105301

1713.7222-10-1978سالمي  صوفيا12742109396

2213.7222-10-1984زرايبي  يسمينة12842117284

1013.7222-12-1975خلفة مصابح  فطيمة12942111175

0813.7222-02-1986هدام  أمينة13042101177

1013.7222-11-1991زايدي  حنان13142103901

1013.7222-09-1989العامري  حياة13242104131

2813.7222-08-1973زيبوري  ياسمينة13342117159

1113.7222-10-1992بوصوف  امال13442102310

1613.7222-08-1987معطي  ريمة13542105642

1313.7222-06-1985بوهالي  راضية13642105026

2113.7222-06-1982بيضة  صالحة13742108955

3113.7083-12-1967بلخليفي  وردة13842116483

2213.7028-11-1992يوسفي  ايمان13942102509

0613.7000-09-1991بومدين  صارة14042108892

1413.6944-08-1982خروفي  سعيدة14142107067

2713.6889-08-1990لطرش  أم الخير14242100655

0613.6806-03-1987قسنطيني  ميادة14342114251

1713.6778-12-1988قويسم  ياسمينة14442117144

0813.6667-06-1992بوتوقة  أسماء14542100517

1513.6667-01-1982غراز  وفاء14642116885

0513.6667-10-1992رحماني  أميرة رقية14742101003

0313.6667-07-1989العامري  نور ايمان14842115768

الصفحة  5 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0513.6667-02-1978فرفار  كريمة14942111680

0613.6667-03-1980بومايلة  هشام15042116243

1713.6667-05-1987سعد عيسوس  محمد15142112644

2813.6667-08-1983توهام  هدى15242116175

2313.6667-09-1991الواهم مصابح  سمية15342107547

0913.6667-02-1991لمرد  كريم15442111636

1613.6583-07-1984بودواب  نورة15542115801

0213.6500-03-1994مزيمز  هنية15642116317

1013.6444-03-1990غفار  سهام15742108259

0513.6389-02-1980بوعياد  سعيدة15842107062

2913.6389-12-1979سوكري  شافية15942108561

0113.6388-06-1988ربيع  أمال16042100760

2313.6388-06-1981عيبش  ليندة16142112579

0613.6388-12-1978بولكره  توفيق16242102939

2013.6306-05-1983لونيس  حياة16342104137

2913.6222-05-1977منيصر  دونية16442104850

1013.6222-02-1980بن طالب  فطيمة16542111121

2213.6111-09-1991قروط  ياسين16642117244

2713.6111-05-1987كبران  داهية العقل16742104673

0113.6111-08-1992لعور  شهرة16842123222

2313.6111-06-1984علي زوي  محمد لطفي16942112806

2213.6111-11-1987االطرش  عبير17042109900

0113.6111-04-1983مرجة  نوال17142115452

2613.6111-04-1989قريرم  أمينة17242101045

3013.6111-09-1989دباش  سمية17342107758

2813.6083-06-1988قرقاط  نادية17442114379

1413.6028-05-1989لشلش  سهام17542108227

1513.6000-11-1988بوغارب  إلهام17642101395

2313.5917-09-1990بوبريم  آسية17742100067

2713.5833-09-1993سليماني  هاجر17842116032

2013.5833-01-1984كعوان  أسماء17942100418

الصفحة  6 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0213.5806-01-1980خريف  كريمة18042111759

1113.5778-09-1982بوراس  شافية18142108570

2813.5667-12-1990شرواط  رقية18242105481

0813.5583-01-1990معيزة  أميرة18342100980

0113.5556-11-1988جغرود  أسيا18442100623

2313.5556-04-1981كحلوش  وهيبة18542117064

2013.5556-09-1990بوشوخ  فطيمة الزهراء18642111254

2013.5556-02-1989عميور  خولة18742104545

3013.5556-04-1990بوالكرطوس  وسيلة18842116729

2113.5556-08-1982بودماغ  فاطمة18942110488

2613.5556-06-1989دويدة  فريال19042110942

1413.5556-02-1987بن ناصر  ريمة19142105686

1013.5556-11-1984مرغمي  نورالدين19242115775

1613.5556-12-1992بوحبل  اسيا19342102021

3013.5556-04-1991جقريف  مريم19442113522

0513.5556-11-1993صالح عياش  سارة19542106440

2113.5556-01-1984زغبيب  عزالدين19642109964

1713.5556-05-1986كريط  بوبكر19742102885

2813.5556-12-1992بلقط  الهام19842102201

0413.5556-03-1990شروانة  حياة19942104165

1113.5556-06-1980بادي  أمال20042100765

0813.5556-09-1984خروفة  موسى20142114201

1013.5556-06-1989يسعد  هيبة20242116332

0713.5556-06-1983لزغد  وردة20342116519

2613.5500-06-1987شبيرة  إيمان20442101459

1213.5361-03-1990قويز  إيمان20542101619

0513.5277-03-1986قيرة  زبيدة20642105802

1413.5277-09-1990بوفلجة  زهرة20742105883

2013.5277-09-1977أحمد شكاط  زبيدة20842105792

2713.5200-04-1985بن النية  ليلى20942112482

0413.5194-12-1993عمبرجي  صفاء21042109175

الصفحة  7 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0413.5139-02-1985شاوش  نضيرة21142115242

0213.5111-07-1987سناني  سعاد21242106830

2213.5111-07-1989بولعسل  سليمة21342107349

0313.5083-05-1988زايخ  مريم21442113081

1813.5000-03-1983صيد  اسية21542102022

2813.5000-07-1975عمري  المية21642112110

0413.5000-06-1989بونزور  مفيدة21742113741

3113.5000-05-1987أرهاب  ياسمينة21842117189

1613.5000-02-1987لسبع  عزيزة21942109994

0113.5000-02-1992كريط  رحمة22042105209

1913.5000-08-1986دربال  سمية22142107726

0813.5000-05-1980عايب  محمد22242112669

2213.5000-01-1985بومايلة  راضية22342104922

2413.5000-07-1986بوقموزة  كمال22442111935

0113.5000-01-1977أجغيم  كمال22542111917

1613.5000-12-1986شامي  حسيبة22642103274

3113.5000-07-1991بوحافر  بسمة22742102743

0713.5000-10-1987زغيدة  بسمة22842102742

1913.5000-08-1991شبيرة  منال22942113892

1313.5000-08-1992بوشرك  صارة23042108876

0913.5000-03-1972بوفليغة  عبدالربي23142109830

2213.5000-06-1992لعداسي  أسماء23242100582

1513.5000-05-1989بورغدة  نورالهدى23342115794

2513.5000-03-1992جفال  احسان23442101814

2913.5000-09-1990بزيان  يسرى23542117267

1313.5000-04-1976بن ناصر  كريمة23642111673

2913.4972-10-1987العيفة  زينب23742106051

1313.4833-10-1991عالل  نسرين23842114937

2313.4722-01-1987زعبوب  زهير23942105988

1913.4722-08-1991شايب  نجمة24042114734

0713.4722-07-1990بومزراق  حسناء24142103267

الصفحة  8 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1513.4694-03-1983دردور  صليحة24242109264

0613.4584-02-1990بوطويل  سارة24342106553

0413.4500-11-1981العمدة  سهام24442108295

0513.4473-03-1981بولعسل  بهية24542102875

2613.4444-11-1985لعريط  جمال الدين24642102993

1313.4444-12-1985بوزويط  سعاد24742106828

2813.4444-04-1990هادف  مريم24842113536

0913.4444-02-1985فار  راضية24942104989

2813.4444-12-1981سعيود  مفيدة25042113794

0413.4444-03-1991صرندة  شبيلة25142108609

0213.4444-02-1972مصباح  نسيمة25242114988

0613.4444-05-1983طلحي  أمال25342100778

0813.4444-01-1993زايدي  زينة25442123303

0113.4444-09-1992لعقاب  صافية25542108909

2113.4444-02-1991فنغور  صفية25642109185

2613.4444-08-1986مطالوي  حسين25742103335

2013.4444-07-1992عبد الباقي  حنان25842123202

1113.4444-09-1985فياللي  ابتسام25942101714

0613.4444-07-1993بوخميس  حنان26042103895

1513.4444-04-1990زقاري  كريمة26142111848

1713.4444-02-1988شلغوم  مسعودة26242113663

1313.4361-01-1990دنهاجي  ليلى26342112465

1213.4278-12-1991قداح  خليدة26442104510

1213.4278-05-1981قويسم  الزهراء26542102058

1113.4167-01-1989بوشبشب  أمال26642100717

2413.4167-08-1985بلوط  أحالم26742100308

2513.4056-04-1971بوربوحات  وردة26842116547

3113.3917-01-1987لعور  يمينة26942117337

2113.3917-10-1981بوعزيزي  حنان27042103806

2313.3889-07-1991محمد بن علي  خديجة27142104345

1713.3889-03-1987قرفي  فاطمة الزهراء27242110549

الصفحة  9 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0913.3889-04-1993بن رضوان  خلود27342104501

3113.3889-03-1993بوهاين  سارة27442106466

2013.3889-05-1983جرود  سميحة27542107874

0813.3889-12-1987فرج  رشيدة27642105341

0613.3889-09-1992شايب  نسرين27742114930

1013.3889-10-1980شويط  حياة27842104093

1113.3889-06-1983ديبون ساهل  يسمينة27942117288

2513.3889-05-1993محمد تيش تيش  سمية28042107740

0713.3889-05-1983كاتب  نورالدين28142115770

1613.3889-10-1993ڨنور  سمية28242107793

0713.3889-07-1989جخار  نجمة28342114745

2213.3889-02-1985قحام  زهيرة28442105996

2213.3889-06-1992جرود  مريم28542113520

2813.3889-05-1988سطوطاح  أمينة28642101081

0413.3889-04-1992بوجادي  اسماء28742101944

2513.3889-02-1988كشرود  امينة28842102413

1113.3889-05-1975مسيعد  عبد الرزاق28942109698

0513.3806-10-1985علوان  سهيلة29042108479

1413.3667-12-1982دباح  عائشة29142109530

2813.3667-01-1987بوالعينين  رزيقة29242105329

0313.3639-03-1976بن ساسي  سهام29342108238

0413.3611-06-1984طراد  لويزة29442112404

0113.3611-05-1988بوحبل  جميلة29542103010

1513.3611-02-1988علمي نصر الدين  عدراء29642109937

0713.3611-07-1991بوالودنين  سامية29742106681

3013.3583-06-1972نطور  سعيدة29842107080

3113.3472-01-1983خنشول  شهرزاد29942108765

1913.3361-06-1988بابوري  سمية30042107696

1813.3333-01-1987جقريف  مريامة30142112934

0613.3333-04-1970مصيبح  عزوز30242109971

1613.3333-01-1981بومالي  عتيقة30342109929

الصفحة  10 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0713.3333-10-1987عبد الكريم  منية30442114068

1913.3333-02-1992مرارب  نبيلة30542123253

0113.3333-02-1990بولحية  محمد30642112679

0513.3333-02-1978بوكرفة  فتيحة30742110916

1313.3333-04-1993طقيق  هاجر30842116002

0313.3333-02-1990لعريط  مراد30942112872

1713.3333-04-1992كيحل  إيمان31042101637

0613.3333-04-1987لعور  ابراهيم31142101807

2713.3333-10-1985عسلوج  خيرة31242104656

0913.3333-05-1987بن جامع  فريدة31342110965

2513.3333-08-1993بوكبوس  اميرة31442102379

0113.3333-11-1990أجغيم  مريم31542113297

2013.3333-08-1993موات  اسماء31642101893

2013.3333-01-1990بوقشبية  إيمان31742101532

0513.3333-10-1993بونمورة  آسية31842100070

1313.3333-01-1988بوجادي  ناجي31942114289

1613.3306-01-1982رمضان  راضية32042104959

1713.3278-06-1984بولشفار  سعيدة32142107059

1013.3278-12-1989قدماني  نهى32242115433

2413.3277-12-1973بولقشر  نسيمة32342115090

0913.3250-07-1985فاحم  لمياء32442112312

2213.3250-11-1985بوحبيلة  ايمان32542102575

2313.3223-05-1973مزيان  سهام32642108255

2313.3222-07-1980بوقرقور  حنان32742103922

3013.3194-06-1990بوغمبوز  مليكة32842113879

2813.3194-04-1973بشيري  صباح32942109024

1213.3139-08-1982بوعوينة  نعيمة33042115347

2613.3111-11-1984كحلوش  المية33142112126

1113.3056-08-1986حطاب  شهرة33242108720

3113.3056-03-1991سليمان بن علي  وسام33342116629

1113.3055-05-1991ساكر  مريم33442113101

الصفحة  11 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0113.3028-02-1986بوزليفة  كريمة33542111655

2313.2917-10-1986بوقدح  كريمة33642111828

1813.2833-05-1986روايقية  حنان33742103784

1213.2778-03-1988بوشارب  صالح33842108949

2113.2778-03-1986بزيان  إيمان33942101563

0413.2778-06-1991العمري  ايمان34042102476

0613.2778-12-1992سباغ  أحالم34142100243

2713.2778-10-1992جعران  راشدة34242123205

3113.2778-08-1992بوناب  إكرام34342101339

1213.2778-02-1992نا صري  مريم34442113611

0713.2778-01-1986مطاطلة  وردة34542116593

1213.2778-11-1990زيات  وداد34642116474

2613.2778-06-1972بوفروك  سامية34742106772

2313.2778-08-1987سيليني  إلهام34842101413

1513.2778-12-1980لزغد  ياسمينة34942117216

2013.2778-08-1986البوري  محمد الطاهر35042112779

2813.2778-06-1990غنانوة  فاطمة35142110465

0113.2778-07-1988عليوط  محمد35242112701

0413.2722-04-1989غريبي  أمنة35342100860

1313.2694-09-1979بوعزيز  سهام35442108341

2313.2611-02-1981خضراوي  جميلة35542103031

2213.2556-10-1982بنور  جمعة35642102998

2613.2500-06-1988صلصول  عبلة35742109879

0713.2500-02-1985قابلي  شهرزاد35842108747

0913.2500-06-1990ابراهيم بوناب  مديحة35942112859

0713.2361-04-1985بوشليحة  رزيقة36042105317

1013.2250-02-1986سعدة خلخال  آمال36142100097

0113.2250-04-1986بودماغ  عبلة36242109865

1013.2222-09-1981مزدور  سفيان36342107117

1413.2222-08-1987سماسل  وفاء36442116827

2413.2222-07-1988موس  محمد36542112661

الصفحة  12 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3013.2222-03-1981هايش  حياة36642104097

2613.2222-03-1982بوغندوسة  آسيا36742100006

0113.2222-10-1988قورة  إيمان36842101631

0213.2222-08-1988بولمعيز  نوال36942115529

1013.2222-10-1989بولعراق  انصاف37042102442

2313.2222-01-1991بوعطيط  رباب37142105069

2813.2222-05-1985حمروش  جمال الدين37242102988

2613.2222-12-1986مسيخ  وليد37342116984

0713.2222-07-1990بوحروف  مريم37442113504

1813.2222-08-1978صياد  نوال37542115626

2513.2222-04-1978بوشامة  عبد السالم37642109711

2013.2222-09-1986دخيل  حسام الدين37742123200

3113.2194-03-1981مقيمح  مونية37842114245

0113.2167-04-1991سلطاني  مريم37942113054

3013.1945-03-1983بيرة  سيف اإلسالم38042108527

3113.1945-05-1987نقاط  مروان38142112890

1913.1945-01-1990ميرة  مريم38242113502

0713.1945-08-1992خراف  عدالن38342109938

2613.1944-03-1987بولخصايم  شهرة38442108739

1413.1667-01-1981بوحادرة  عائشة38542109525

1913.1667-09-1986العروم  مريم38642113333

0613.1667-04-1984زقاري  نوال38742115459

3013.1667-10-1989حداد  سميحة38842107913

2113.1667-01-1984رميته  محمد األمين38942112751

2213.1667-08-1988بوالريش  خالد39042104272

1613.1667-12-1993كعبارة  زهراء39142105860

2213.1667-11-1993منجل  عبد الرحمان39242109673

2213.1667-08-1987تيفوتي  شريفة39342108629

3013.1667-10-1988علمي نصر الدين  زينب39442106128

0113.1667-01-1984نخول  لمياء39542112292

2313.1667-10-1980يسعد  حنان39642103936

الصفحة  13 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2013.1667-08-1988حناش  ريمة39742105652

2513.1667-06-1984صاللع  اسيا39842101996

1113.1667-11-1989تعباني  وردة39942116513

0213.1667-06-1975خارف  عبد الرزاق40042109700

0313.1667-10-1985بن سالمة  سمية40142107616

0213.1667-12-1986شليغم  االمين40242102048

2913.1667-05-1991بوقموزة  وفاء40342116814

1513.1667-07-1992قوايدية  لبني40442112215

0113.1667-10-1992رزاقي  نسيمة40542115035

1313.1667-04-1988بولوداني  سمية40642107665

3013.1667-07-1983بريغت  نجاة40742114694

3013.1667-10-1988ثليالني  ايمان40842102510

0813.1556-09-1982دجيزي  وردة40942116607

0713.1389-01-1979روباش  حدة41042103217

2013.1388-02-1993بغشيش  سميحة41142107891

1613.1388-02-1986بن فورة  ليلى41242112450

0213.1388-08-1991شريم  نوال41342115660

0813.1306-07-1991بوهزة  أسماء41442100585

0413.1167-09-1989شويط  سامية41542106776

0913.1111-03-1991عبد النوري  جميلة41642103048

0413.1111-10-1986عمر زعيمش  خديجة41742104454

1913.1111-10-1990صلجة  مريم41842113533

1513.1111-07-1980بوشاقور  سميرة41942108083

2513.1111-04-1983زرازحي  عليمة42042110152

0113.1111-08-1992بولحية  منيرة42142114116

1913.1111-04-1986بودبزة  وفاء42242116850

2613.1111-07-1991كبير  أميرة42342100916

2713.1111-05-1988بولعسل  هناء42442116277

2413.1111-01-1990بوجعادة  محمد لمين42542112818

2313.1111-01-1981حسيني  غنية42642110316

1713.1111-06-1992دنهاجي  ابتسام42742101712

الصفحة  14 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0413.1111-12-1992كروز  مروة42842112918

0513.1111-10-1990رابح هزيلة  أسماء42942100527

1413.1111-07-1983ضيف  سعاد43042106874

0413.1111-02-1989بيرة  ثريا43142102944

0513.1111-05-1991بوكراع  زهرة43242105888

0913.1111-10-1984سوداني  ميادة43342114256

0713.1111-11-1978مرابط  مهدية43442114194

2513.1111-05-1987بوقرورة  سمية43542107742

1513.1111-12-1986جوامع  نضيرة43642115240

0413.1111-09-1992السحراوي  مرفت43742112885

2313.1111-03-1984تازير  سكينة43842107149

1013.1111-05-1988كناف  سعيدة43942107060

2313.1111-04-1978بوشحيط  حياة44042104150

1613.1111-02-1985بعيرة  فريدة44142111024

0313.1111-03-1988حداد  رضا44242105389

2513.1111-05-1991رماش  حنان44342103935

0813.1111-05-1985مواتسي  عزيزة44442109991

0713.1111-10-1978بن عبدي  صالح44542108927

1313.1111-03-1979بوالفول  عزيزة44642110006

0313.1111-10-1985حنو  حفيظة44742103440

1313.1111-11-1989بعبوش  حورية44842104036

1313.1111-07-1987شريبط درويش  خيرالدين44942104649

1913.1111-10-1986شرفي  ميادة45042114249

1613.1111-11-1983ظافري  مهدية45142114185

2313.1083-08-1988بودفع  حسيبة45242103291

1213.0972-11-1984بوحادرة  فهيمة45342111340

2513.0917-02-1984غربي  زينب45442106114

2913.0917-11-1976بومعيزة  راضية45542104925

1413.0861-08-1983شنيخر  المية45642112071

1713.0834-03-1988بلحساني  سعاد45742106892

2513.0834-03-1992بولقروش  سهام45842108359

الصفحة  15 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0113.0722-07-1976ماجن  نادية45942114391

1113.0722-07-1981ساسي هادف  نسيمة46042115055

0113.0694-02-1985كحول  بدرة46142102658

2213.0639-03-1989دويسي  وفاء46242116898

2213.0556-06-1993بالم  حياة46342104135

2313.0556-04-1991مشحود  سمية46442107800

1813.0556-07-1988رماش  امينة46542102422

2213.0556-09-1990بوديبة  جابر46642102959

2613.0556-01-1990غوطي  يسمينة46742117278

1813.0556-06-1994سيليني  منى46842114042

1213.0556-04-1991بوشحيط  فاطمة الزهراء46942110564

1313.0556-03-1991شيدوح  عبلة47042109845

2213.0556-02-1981دهامشة  عريفة47142109947

0113.0556-02-1990بوزردونة  فطيمة الزهراء47242123239

0513.0556-12-1987بوقفة عتامن  صورية47342109390

2413.0556-11-1990ميهوب  حنان47442103916

0213.0556-07-1980ساحلي  منوبة47542113998

0913.0556-06-1976خالدي  آمال47642100112

1413.0556-11-1985بوعفار  زهرة47742105892

1713.0556-06-1992ميعوات  هاجر47842115963

1213.0556-06-1988طلبة  مريم47942113643

2113.0556-10-1993مكسن  مريم48042113009

2413.0556-12-1991بن عبدي  كريمة48142111837

2713.0556-09-1990بوسيس  إشراق48242101335

0213.0556-04-1983زيات  عبد المالك48342109786

0713.0556-10-1980قتر  هنيضة48442116320

1513.0556-05-1992عليوش قربوعة  الهام48542102181

2513.0555-07-1989بومعزة  تفاحة48642102915

0813.0472-06-1989بوعتروس  فيروز48742111585

2813.0444-02-1989بوصيدة  منال48842113913

1013.0444-05-1989دكار  فاطمة48942110452

الصفحة  16 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2613.0278-08-1989بشاغة  شريفة49042108630

1313.0278-01-1991بوعويش  زهرة49142105894

0313.0277-09-1986بن عاشور  مريم49242113062

0813.0277-04-1992فورو  رحاب49342105170

2613.0277-07-1993موات  سيف الدين49442108532

2413.0222-07-1990بن جامع  أسماء49542100412

0813.0194-09-1991بجاوي  سارة49642106232

1813.0028-12-1972مدروع  ياسمينة49742117222

1913.0000-10-1989دوب  سعيدة49842107061

2513.0000-08-1985حمرا كروها  هدى49942116155

0913.0000-10-1991الجاصة  ياسمينة50042117203

2413.0000-04-1989مدبوح  بسمة50142102751

1113.0000-05-1991زطوط  مروة50242112908

2013.0000-04-1987بوالصلصال  شادية50342108543

2013.0000-04-1988قنطاس  فتيحة50442110888

1613.0000-09-1992عيون  محمد رفيق50542112795

2013.0000-09-1992العلمي  فتيحة50642123049

2513.0000-09-1983ليتيم  يمينة50742117361

2713.0000-10-1980زطوطة  منال50842113911

2113.0000-01-1992مديوني  سعيدة50942107051

1413.0000-06-1988العامري  أسماء51042100433

1513.0000-02-1991حيون  سمية51142107792

1713.0000-07-1988فليغة  فاطمة الزهراء51242110535

3113.0000-01-1993بوزوالغ  وسام51342116663

1713.0000-08-1992علي قشي  وفاء51442116933

2013.0000-03-1988حجام  حورية51542104042

0513.0000-09-1977بوحوش  منيرة51642114107

0813.0000-10-1991بوحراقة  شافية51742108599

0113.0000-08-1984أحمد العلوي  فوزية51842111487

1613.0000-11-1974العامري  علي51942110120

1813.0000-09-1991نقاف  سارة52042106284

الصفحة  17 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0313.0000-12-1991رقية  بوشارب52142102894

2813.0000-11-1990عليدرة  محمد52242112677

1713.0000-05-1993علي موسى  نادية52342114338

1613.0000-04-1986لقصير  مريم52442113150

0113.0000-07-1990مصيبح  إيمان52542101450

0812.9944-03-1992بوشمع  سمية52642107692

2912.9944-05-1987الواهم مصابح  عائشة52742109461

1312.9833-04-1990عيبش  فاطمة الزهراء52842110608

1212.9833-07-1993غنانوة  أشواق52942100651

1912.9806-01-1986شتوم  فطيمة53042111205

0212.9723-06-1990مرابط  لطيفة53142112232

0412.9723-02-1989لرموش  أحالم53242100228

0812.9722-07-1989بولمش  زينب53342106123

0212.9722-07-1992بوكرومة  أحالم53442100313

0112.9639-01-1989ميال  حبيبة53542103144

1812.9583-07-1989ربيقات  هاجر53642115964

1212.9583-04-1983بيطل  ناصر53742114467

2312.9444-09-1983بولحية  عقيلة53842110060

0812.9444-01-1982قرارشة  صليحة53942109249

0612.9444-10-1987فاني  هناء54042116254

2112.9444-10-1986نويوات شويطر  عائشة54142109491

1012.9444-04-1981بريوط  وحيدة54242116389

2912.9444-10-1987أحسن جاب اهللا  فوزية54342111449

1312.9444-09-1991بوحدواش  خديجة54442104404

0412.9444-11-1992بوثلجة  حفيظة54542103438

3012.9444-04-1993زعير  نبيلة54642114541

1412.9444-07-1990العايب  رباب54742105067

0812.9444-01-1980بوعنشة  آسية54842100064

2512.9444-07-1990بوغمسة  خديجة54942104420

0912.9444-12-1993نجار  نبيلة55042114542

1212.9444-12-1987شاوش  سمية55142107790

الصفحة  18 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2612.9444-03-1981كشرود  مصطفى55242113715

3112.9444-10-1983بوحديبة  لمياء55342112285

2412.9444-04-1988سمام  مريم55442113618

0312.9444-11-1992رهيمي  زهوة55542105907

2512.9444-08-1991سعو  سعيدة55642107041

0912.9444-02-1980حليمي  ياسين55742117239

0212.9444-11-1991نوار  صباح55842108976

1912.9444-08-1990مهيلة  دالل55942104720

2212.9444-09-1987حايد  مهدية56042114188

2612.9417-03-1989لعناني  خولة56142104580

2712.9278-01-1986بوساليع  سعاد56242106919

2812.9167-07-1979بن زاوي  سامية56342106786

2612.9167-04-1989المجادي  سارة56442106462

1212.9167-10-1991بخوش  جهيدة56542103103

1012.9167-04-1984شريبط  مريم56642113358

2912.9167-12-1981ريمة  مزغاش56742113650

1412.9167-02-1986رحايل  حورية56842104024

0712.9166-08-1992عيدوني  أسماء56942100454

2212.9111-07-1990لغريب  آمنة57042100152

2912.9028-07-1973أحمد سيسطة  رياض57142105569

1112.8917-05-1985نعيجي  زبيدة57242105787

1812.8889-01-1981ضيف  سهام57342108188

2712.8889-05-1980بوهزة  منى57442114049

2912.8889-08-1993مقران  أميرة57542100906

1412.8889-06-1979جراب  امال57642102302

0612.8889-07-1988بوضفة  وسام57742116667

0112.8889-01-1987شعالن  نعيمة57842115321

1912.8889-01-1986لوجاني  آمال57942100096

1412.8889-02-1986بورغيدة  نوال58042115594

2212.8889-06-1987لحرش  نعيمة58142115371

2112.8889-03-1991بوصوفة  وهيبة58242117047

الصفحة  19 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0612.8889-08-1992زغيدة  نور الهدى58342115750

2312.8889-10-1991مرصادة  أمال58442100850

2212.8889-01-1984عبد النور  خديجة58542104416

1112.8889-10-1992سناقيق  بسمة58642102756

0112.8889-03-1989سعداوي  إيناس58742101682

0112.8889-01-1992بوقرة  نادية58842114382

0112.8889-01-1991شليحي  سلمى58942107218

0212.8889-08-1980بوماجن  نادية59042114401

2112.8889-06-1993شريبط درويش  ريمة59142105711

0412.8889-02-1984بوالهوشات  مريم59242113513

2112.8889-03-1991ديب  نجالء59342114724

2312.8889-06-1986تباني  حنان59442103736

2212.8861-01-1984جغدير  هدى59542116148

1512.8833-02-1980حمر الراس  محبوبة59642112629

1012.8806-03-1992صيافة  شمامة نوال59742108682

0912.8806-11-1987دريهم  مريمة59842113649

0312.8778-09-1987دنش  إيمان نبيلة59942101678

1912.8722-04-1987بوقدوم  أسماء60042100578

1712.8722-03-1991مومن  ايمان60142102514

1312.8694-08-1989لحمر  هاجر60242116009

1212.8667-05-1984خلفي  دالل60342104739

0812.8612-01-1990بن رضوان  مريم60442112973

2112.8612-10-1983بن سليماني  حبيب60542103139

2212.8611-02-1987طوطاو  حكيم60642103459

0212.8611-04-1986شواطر  سامية60742106725

0312.8583-07-1987شعبان  نوال60842115634

1612.8361-01-1986خالد بودينار  شريفة60942108634

1612.8333-07-1993بودينار  منى61042114051

2112.8333-11-1993مشحود  سمية61142107685

1012.8333-07-1986بورنان  فتيحة61242110868

0312.8333-02-1984بوزناد  هدى61342116169

الصفحة  20 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2012.8333-03-1982رجاتي  يوسف61442117386

0412.8333-10-1986بازين  سليمة61542123216

0312.8333-01-1991لعويرة  مروة61642112916

1312.8333-09-1993لعبيدي  بسمة61742102760

1412.8333-10-1992رزاق  نادية61842114422

1712.8333-02-1986بوغمبوز  صباح61942108987

1212.8333-10-1991صخري العرنان  حياة62042104116

2312.8333-07-1991بوعافية  ريمة62142105669

0512.8333-03-1988فار  أميرة62242100876

0412.8333-02-1988مهري  سمية62342107571

1112.8333-05-1990لقام  وسيلة62442116691

0712.8333-12-1970كابوية  سامية62542106769

1312.8333-08-1974بغلول  مونية62642114244

1812.8333-05-1984بوبقة  نصيرة62742115173

0312.8333-06-1987قروط  زهراء62842105861

0412.8333-01-1994براهيمي  هدى62942116134

0512.8333-07-1982حلحاز  سعاد63042106846

2512.8333-09-1989بوالشعور  أمال63142100706

2012.8333-04-1988بولودينات  سمية63242123305

0712.8333-01-1978زياد  صبرينة63342109101

1812.8333-01-1993بوعزيز  ايمان63442102582

1512.8333-02-1979عياد  نصيرة63542115157

0212.8250-07-1988وجريط  حكيمة63642103473

1812.8194-02-1989بولقمة  أمينة63742101089

0612.8167-02-1979سايح  حياة63842104132

2712.8083-05-1977نيني  نورة63942115867

1012.8083-08-1976هرموش  ليلى64042112445

1312.8056-03-1975مبارك نصر الدين  عبلة64142109851

2212.8055-08-1977بوعافية قرمش  مريم64242113438

1212.8055-08-1984شاوي  محمد السعيد64342112759

0512.8028-09-1990بوقروش  كريمة64442111722

الصفحة  21 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3012.8028-10-1988بوسنان  إسمهان64542101326

1912.8000-09-1988العايب  فطيمة64642111201

1612.7972-01-1975بوبريق  سهام64742108317

2412.7944-03-1977بوناب  ياسين64842117242

0612.7917-04-1974مزياني  سعاد64942106823

1812.7917-03-1989غاصب  نجاة65042114672

1712.7778-03-1992مجراب  مريم65142113249

1112.7778-01-1989بودينة  وفاء65242116803

2912.7778-05-1985شالبي  فيروز65342111570

2112.7778-02-1987بوقدح  مريم65442113535

3112.7778-03-1991لقمش  ريمة65542105705

0112.7778-01-1989بوضياف  نادية65642114434

0112.7778-06-1987العمدة  كريمة65742111706

2012.7778-11-1990قرين  محمد امين65842112787

0512.7778-06-1989بلعابد  مريم65942113281

1712.7778-07-1991حداد  مريم66042113605

0712.7778-04-1984بوهالي  عبيدة66142109894

0712.7778-06-1988لمرابط  محمد لمين66242112812

0712.7778-03-1981لعناني  عادل66342109576

0512.7778-02-1993شريط  فاطمة الزهراء66442110533

2912.7778-10-1990صنور  سعيدة66542107069

2112.7778-11-1981هريو  نرجس66642114878

0112.7778-01-1991سليماني  نضيرة66742115216

0912.7778-06-1979مسيعد  وداد66842116464

2112.7778-06-1982بوثلجة  عائشة66942109548

2412.7778-08-1988الواهم مصابح  إسالم67042101311

1812.7778-09-1987تزير  حنان67142103906

2112.7778-12-1981عياد  فيصل67242123241

2512.7778-10-1984العيفة  شمس الهدى67342108690

1712.7778-06-1988مرابط  توفيق67442102934

1312.7778-01-1985لطرش  سمية67542107679

الصفحة  22 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0912.7778-02-1991بلقوادرية  سعيدة67642107042

0912.7750-01-1990الشيخ  مريم67742113398

1312.7722-08-1984فليغة  سليم67842107294

0512.7694-03-1989بولخصايم  رزيقة67942105291

2412.7667-06-1987رابوط  أنيسة68042101205

0112.7639-07-1988خليفة  حنان68142103774

1012.7611-07-1980موهوب  فيروز68242111554

1412.7583-06-1978علمي نصر الدين  أمال68342100676

2712.7500-01-1982قريد  أحالم68442100302

2412.7500-08-1986ليتيم  زهور68542105914

0612.7500-02-1990مخبي  مروة68642112917

1512.7500-02-1987بوكرومة  ليلى68742112486

0112.7500-10-1990زيبوش  الزهرة68842102083

1612.7444-03-1988كحال  ربم68942105074

1812.7417-09-1990مشحود  مديحة69042112863

1212.7361-12-1981بن دايخة  حنان69142103875

2312.7250-02-1980حمزة  مفيدة69242113752

0712.7222-04-1991بوقلقول  نور الدين69342115676

1212.7222-03-1993مدود  سمية69442107552

0212.7222-09-1989لواتي  فضيلة69542111070

2912.7222-03-1987عاللي  فتيحة69642110886

1612.7222-06-1989لشلق  أسماء69742100491

0712.7222-03-1981معميش  نوال69842115628

2912.7222-12-1985روباش  سهام69942108352

2012.7222-07-1985خالدي  فاطمة70042110511

1612.7222-04-1982صبوع  محمد70142112676

2312.7222-05-1974شرود  سعاد70242106939

2512.7222-01-1990بوحجه  عبير70342109919

2612.7222-07-1988كنوش  ريمة70442105725

0412.7222-11-1992حوسو  بشرى70542102785

2112.7222-02-1993بوهزة  شيماء70642108834
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2312.7222-11-1983ساسي هادف  زهيرة70742123004

0112.7222-04-1985حروج  احمد70842101866

1212.7222-02-1993بوعقبة  ليلى70942112507

0812.7222-06-1987بودفار  الهام71042102204

3012.7222-09-1979رحامنية  حنان71142103912

1612.7222-11-1980سردوك  حورية71242104062

0512.7222-03-1986شيتور  زهرة71342105896

2512.7222-10-1991بوعين  سعيدة71442107052

2312.7222-09-1987سعيود  سناء71542108169

1512.7222-06-1982فكرون  منيرة71642114111

0312.7167-12-1988جديد  حنان71742103878

2312.7139-01-1991بوقدوم  صافية71842108902

2412.7139-04-1985بوعشة  زهرة71942105873

1812.7139-06-1980العيسوب  حنان72042103775

0612.7111-05-1989بوزكري  جوهرة72142103125

2912.7083-11-1985بيضة  مليكة72242113850

2312.7056-07-1989فيصلي  نورة72342115914

2512.7028-08-1980نشم  ربيحة72442105082

3012.6945-05-1987عبد المالك  حبيبة72542103173

1712.6945-10-1982مشحود  فتيحة72642110822

0612.6944-06-1984الصيد  فريدة72742111018

0812.6944-11-1987بوالسليو  أسماء72842100552

1812.6917-06-1988عساس  عز الدين72942109953

2912.6833-11-1978بوربعية  مراد73042112874

0212.6778-06-1990حناشي  فطيمة73142111198

1712.6750-02-1987بولحديد  نبيلة73242114569

0912.6722-03-1988خنطول  نور الهدى73342115754

2512.6694-04-1984زوين  نورية73442115929

2412.6667-11-1984كعرار  صليحة73542109241

2812.6667-12-1985بن ديب  وردة73642116560

2012.6667-05-1985بوشيخ  المية73742112081
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1512.6667-02-1994بوطريعة  رقية73842105462

2612.6667-05-1985حمروش  شمس الهدى73942108689

0812.6667-08-1993مسيكر  سومية74042108521

2512.6667-12-1991جمعون  سارة74142106390

2712.6667-03-1985بلولو  لطيفة74242112258

0212.6667-11-1984عمر  أسماء74342100438

0912.6667-04-1993زيات  فاطمة الزهراء74442110635

3112.6667-10-1992حميحد  إيمان74542101606

2212.6667-12-1988نسيمة  زردية74642105810

1412.6667-12-1987تفاحي  ياسمينة74742117198

2312.6667-09-1982قطش  وهيبة74842117113

2412.6667-05-1987بولغلم  أمينة74942101028

2212.6667-01-1985هوام  فاطمة75042110438

1612.6667-10-1991بوقلوف  أمينة75142101103

3112.6667-01-1983بعبوش  غنية75242110326

0312.6667-10-1990بودالعة  سارة75342106489

2612.6667-10-1984عاللو  حنان75442103865

2512.6667-03-1993بيلة  خديجة75542104410

0212.6667-07-1993رميالت  وسام75642116650

0512.6667-06-1993شيدوش  خولة75742104544

2212.6667-09-1989بودرومة  ابتسام75842101755

0312.6667-11-1988جربوعة  وسام75942116664

1212.6667-07-1982ضاد  حورية76042104045

3012.6667-12-1986حساني  هند76142116308

0112.6667-05-1991شاوش  يوسف76242117390

0612.6667-01-1978روقي  خديجة76342104438

1012.6667-01-1988بولجباح  كريمة76442111825

2512.6667-10-1986يزلي  أمال76542100830

1612.6667-08-1990لقصير  نصيرة76642115177

1512.6667-08-1988قروط  عفاف76742110032

1612.6667-09-1986لحمر  سكينة76842107155
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3112.6667-08-1982قحام  نبيلة76942114578

1512.6667-08-1981لطرش  نورالدين77042115771

0512.6639-08-1990بودريوع  إيمان77142101494

0212.6611-07-1990بوشعالة  سميرة77242108011

2812.6528-05-1980صويلح الديب  أحمد77342100336

0512.6389-01-1991كركار  ايمان77442102505

1612.6389-02-1986يوسفي  فوزية77542111409

0912.6361-05-1978بن قيبة  حياة77642104224

1312.6278-07-1977فلوس  سومية77742108510

2712.6194-09-1987جابر  رؤوف77842104865

2512.6167-07-1986بناجي  مسعودة77942113679

2812.6167-09-1984جندلي  أمال78042100803

0412.6139-01-1987مراجي  مرجانة78142112882

0912.6139-01-1983فلوري  حليمة78242103547

2312.6111-01-1980رخوم  وفاء78342116972

3112.6111-01-1991غربي  أحالم78442100255

0212.6111-01-1991فوفو  زهيرة78542106003

0112.6111-08-1988قواسمي  أسيا78642100629

1712.6111-02-1986حداد  الشريف78742102124

1712.6111-03-1982وضاح  حياة78842104129

1112.6111-04-1981مخبي  سعاد78942106922

2512.6111-03-1993بوحجة  آسيا79042100058

0412.6111-12-1987بن موبارك  سمية79142107459

2312.6111-01-1988أعثامن  مريم79242113601

2712.6111-04-1985بن جامع  امال79342102307

3012.6111-08-1990بوكرومة  سارة79442106324

2112.6111-04-1992بوالشعور  أميرة79542100875

2812.6111-09-1989مصيبح  اسماء79642101967

0812.6111-01-1986الديب  فضية79742111052

0812.6111-09-1987بن ديب زوجة بردودي  نوال79842115623

2212.6111-05-1990زباغدي  أسماء79942100499
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2512.6111-01-1993أودينة  هند80042116297

0612.6111-01-1986طارفة  فتيحة80142110796

1912.6111-11-1991قنوش  خديجة80242104457

1412.6111-09-1991لكريشي  ابتسام80342101749

2512.6111-11-1991بن مداسي  ربيحة80442105080

1512.6111-08-1992حتحوت  إيمان80542101480

1712.6111-09-1980أحسن جاب اهللا  زهيرة80642106005

0212.6111-03-1976براك  سعيد80742106993

1012.6111-01-1988بودريوع  منيرة80842114098

1612.6111-02-1989سلطان  محمد مفيد80942112826

3012.6111-06-1990سلطان  أميرة81042100918

2612.6111-10-1980العايب  صليحة81142109274

0412.6111-05-1986بولعسل  ياسمينة81242117153

0312.6111-10-1986بوودن  نعيمة81342115256

1412.6111-01-1987مخناش  راضية81442104938

2312.6111-09-1988بوعطيط  انس81542102440

0712.6111-03-1982بن دريهم  رزيقة81642105320

2812.6111-06-1984جاب اهللا  مريم81742113334

2412.6111-04-1989صبار  خالد81842104273

2712.6111-12-1967بازين  عبد الوهاب81942109825

2412.6111-06-1982إبراهيمي  حسان82042103245

0812.6111-07-1988خديش  معاذ82142113728

0912.6083-08-1990عليدرة  نرجس82242114872

2212.6083-07-1989أحمد سعيد  صباح82342108979

2712.6028-03-1983العيسوب  لطيفة82442112246

2312.5944-06-1980خليفة  يسمينة82542117300

0612.5944-03-1983شبيرة  سلوى82642107268

2212.5862-01-1984بركات  سامية82742106731

1412.5834-01-1982حمود  زبيدة82842105794

0912.5834-12-1990يحياوي  زبيدة82942105795

1412.5834-12-1993بعيكر  بدرة83042102652
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1912.5833-05-1986جقريف  نوال83142115481

0212.5833-06-1993بوغابة  مريم83242113173

1112.5806-05-1985شبل  وداد83342116441

0112.5778-01-1989بوعرورة  صباح83442108998

1612.5778-10-1990قرافة  سمية83542107479

2012.5694-07-1987دراوي  ياسمينة83642117185

0612.5694-07-1987مسيسحة  فوزية83742111403

0712.5667-07-1991يحياوي  رقية83842105451

2212.5556-01-1990حمودة  أنيسة83942101200

1612.5556-11-1990بولعبايز  أسماء84042100564

0512.5556-06-1988خليفي  زهرة84142105902

1412.5556-10-1991لمرابط  أحالم84242100258

1412.5556-02-1978موساوي  وردة84342116579

3112.5556-03-1979بن مسعيود  أسماء84442100514

2712.5556-05-1981العمدة  سوسن84542108489

1412.5556-07-1979فنازي  كمال84642111932

0512.5556-06-1988بوزيدي  سيهام84742108536

0112.5556-12-1980بولبصل  صليحة84842109242

0512.5556-02-1986بوطبزة  أحالم84942100266

2512.5556-12-1985عبد الرزاق  زازية85042105782

0112.5556-03-1976تازير  حورية85142104019

2512.5556-06-1985تواتي  فاطمة الزهراء85242110529

1512.5556-09-1986طرايفي  فيروز85342111513

2612.5556-01-1982مغربي  عالء الدين85442110085

2112.5556-04-1988بوالسليو  سالف85542107169

0412.5556-07-1986مغبون  اميرة85642102373

1012.5556-07-1990نطور  أسماء85742100546

0212.5556-06-1985بطاز  سميحة85842107861

2312.5556-12-1987بوبقار  حمزة85942103599

1912.5556-02-1981حمالوي  مونية86042114242

0312.5556-11-1991بلواهم  منال86142113924
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1112.5556-12-1987مصباح  إيمان86242101611

3112.5556-01-1990مشري  عبداهللا86342109836

2112.5556-07-1985بن راضي  لمياء86442112291

0912.5556-05-1987بوالعينين  وردة86542116583

1412.5556-11-1983دشير  سميرة86642108121

2712.5556-06-1975خان  قدور86742111607

1712.5556-12-1993بن سعدون  وداد86842116466

2312.5528-04-1983مراجي  سامية86942106634

0812.5500-01-1991نقيب  أمينة87042101052

1312.5472-01-1989نوارة  لمياء87142112307

2512.5472-07-1984زويد  وداد87242116400

1012.5472-09-1992لوصيف  نريمان87342114898

0812.5389-04-1989بوقفة عتامن  منيرة87442114137

1112.5389-11-1989زعير  نادية87542114383

0212.5389-03-1958بوسنة  يقوتة87642117309

2312.5278-10-1981طويل  نور الهدى87742115687

0412.5277-01-1986بن شعاب  نوال87842115654

3012.5194-01-1978بن شيخ  حبيبة87942103179

1112.5194-06-1986كحلوش  كريمة88042111826

2712.5167-06-1989بوبقة  مديحة88142112864

1012.5111-04-1988الواعر  شافية88242108585

0512.5111-11-1988زرقوط  أمينة88342101050

0212.5056-03-1991بولحية  حورية88442104080

2512.5028-02-1984يسعد  نادية88542114394

2112.5000-09-1992لنكار  حسناء88642103265

1212.5000-09-1990محيقني  عائشة88742109465

1112.5000-11-1987بوشرك  نورة88842115911

0712.5000-02-1984شيدوح  سامية88942106746

2012.5000-05-1986عساس  سامية89042106702

0812.5000-09-1987زوالي  فاطمة الزهراء89142110551

1712.5000-02-1993لعداسي  عائشة89242109524
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0612.5000-03-1990رضاونة  مونى89342114221

1312.5000-12-1991العلمي  سارة89442106437

2712.5000-07-1985زريدي  مريم89542113530

1812.5000-09-1992لقريعي  حسيبة89642103292

2112.5000-08-1970حركات  ليلى89742112468

3012.5000-06-1992بن زايد  لطيفة89842112255

1012.5000-11-1992نفلة  إيمان89942101613

0312.5000-01-1984قطوش  حورية90042104085

2612.5000-02-1987بن جامع  اسماء90142101966

1212.5000-02-1982مراد  يمينة90242117327

2212.5000-07-1984شافعي  راضية90342104941

0312.5000-11-1989بوديوة  سالف90442107171

0112.5000-01-1986بوغرارة  نبيلة90542114551

2512.5000-10-1981رشيدي  حنان90642103818

0412.5000-02-1984سوفي  أمال90742100852

2512.5000-04-1992لقوي  منيرة90842114123

2312.5000-04-1988بوزانة  بشرى90942102792

0312.5000-03-1977بارس  محمد لمين91042112808

1412.5000-02-1993عرفاوي  كريمة91142111715

0212.5000-10-1990بوسكين  امنة فاطمة الزهراء91242102337

0312.5000-01-1980خطابي  رشيدة91342105369

1112.5000-08-1982قداح  مهدي91442114175

2412.5000-08-1987بوقادوم  سهام91542108228

2212.5000-03-1988عنان  إيمان91642101662

1512.4972-06-1990وعزيب  مريم91742113105

2112.4806-02-1989شارف  مريم91842113627

2412.4750-03-1983بوثلجة  سوالف91942108501

1812.4750-03-1990شردود  فتيحة92042110900

0912.4750-12-1984بويديوة  لطيفة92142112247

0512.4723-08-1989بولقنافد  أسماء92242100538

2412.4723-10-1985أحسن جاب اهللا  نوال92342115651
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2112.4723-08-1981ناصري  نعيمة92442115368

0112.4722-08-1989قواسمية  مديحة92542112842

2412.4722-06-1992كحول  جهيدة92642103112

2912.4722-12-1989سطارة  نجالء92742114720

1312.4694-04-1980بوحالس  زليخة92842105833

1112.4611-05-1985فلي  نوال92942115565

1012.4472-10-1990لشهب  إيمان93042101456

1512.4444-06-1986لبديوي  يسمينة93142117285

1612.4444-11-1990عيسوب  حورية93242104046

2312.4444-05-1993بابوري  أميرة93342100915

2512.4444-05-1992بلحاج  حبيبة93442103158

1512.4444-01-1990الطيب حاليس  سارة93542106439

0512.4444-07-1984غربي  مديحة93642112843

1512.4444-03-1993عوداش  سومية93742108504

1712.4444-04-1992طراد  وسام93842116672

1912.4444-06-1991بوكلوة  نور االسالم93942115665

0112.4444-03-1990بوزيان  أسماء94042100403

1412.4444-11-1987سالمي  أمينة94142101057

2112.4444-03-1981قريمد  يسمينة94242117293

0512.4444-07-1986بوالليف  فتيحة94342110842

0212.4444-02-1990بوالكرطوس  إيمان94442101497

1612.4444-08-1987بوحوش  هالء94542116246

1412.4444-05-1992لقشيري  ليلى94642112527

1712.4444-05-1977جوامع  سامية94742106680

1912.4444-08-1980اورتيالني  مهدي94842114162

2712.4444-04-1986سطوطاح  فتحي94942110784

0312.4444-03-1979قريقة  يونس95042117395

2412.4444-09-1988مرابط  عماد95142110155

2512.4444-06-1993بوشريحة  امينة95242102423

0312.4444-07-1983بوشعالة  توفيق95342102941

2512.4444-05-1993الصغير  رقية95442105482
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2212.4444-04-1986بولعراس  نبيل95542114483

1412.4444-05-1991مسيكل  مريم95642113410

2612.4444-06-1991بونزور  أحمد95742100329

2612.4444-03-1990عيادي  حكيمة95842103470

3112.4444-01-1989إبراهيم بوناب  نجمة95942114751

1712.4444-01-1989زغدود  مريم96042113268

0912.4444-04-1990عليوش قربوع  فتيحة96142110899

2712.4444-09-1991حداد  هاجر96242115995

0312.4444-06-1987يونس بوعصيدة  نيهاد96342115940

0712.4444-02-1992مسمة  زينب96442106127

0712.4444-03-1991جغيور  لبنى96542112206

0112.4444-01-1993زاحي  وردة96642116544

2412.4444-10-1987درويش  وداد96742116475

2112.4444-01-1993هرموش  بالل96842102836

0112.4444-02-1992شايب  حنان96942103949

2312.4444-02-1991بعبوش  أمينة97042101192

1012.4444-12-1988بوالفيسان  سمية97142107640

0112.4417-04-1989بوعنيقة  هشام97242116236

0412.4361-03-1982زروال  حنان97342103942

2312.4278-08-1989بومهرة  أميرة97442100977

1312.4222-12-1971صويلح  عمار97542110185

1712.4167-08-1991زيطران  أحالم97642100318

0612.4167-06-1992بودماغ  مروة97742112895

2112.4166-07-1980فلوري  بوبكر97842102879

2812.4166-01-1989بلقاسم  إزالة  أسامة97942100358

0912.4139-10-1990قصابي  مليكة98042113829

0312.4111-10-1984رمول  مفيدة98142113782

3112.4083-01-1986عادل  قرس98242111609

2412.4083-11-1989بلعيون  فطيمة98342111108

2512.4028-01-1983كامل  حنان98442103652

2912.3972-09-1991لشهب  سمية98542107478
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0212.3944-11-1986بوزكورة  حسيبة98642103326

1412.3889-11-1991أوراسي  ريم98742105615

2112.3889-02-1982خنطيط  زبيدة98842105799

2212.3889-11-1988رحموني  المية98942112084

0512.3889-11-1993خودير  بثينة99042102637

0712.3889-08-1993بوغابة  سامية99142106795

2612.3889-12-1992بوزانة  زهرة99242105899

2312.3889-04-1986بوربيع  أسماء99342100507

0712.3889-05-1986بومطمد  فريدة99442111030

1412.3889-05-1992حاجي  رحمة99542105214

2512.3889-11-1987بوكحلة  سميحة99642107846

3112.3889-01-1992غاصب  أسية99742100646

0712.3889-07-1986مزيان  أسماء99842100423

0312.3889-09-1979بوشارب  نضيرة99942115230

1912.3889-08-1977كحيل  ياسر100042117122

0112.3889-10-1984بوشرك  صبرينة100142109066

2612.3889-05-1988حالجة  سماح100242107406

0912.3889-07-1990مسيخ  خديجة100342104331

1912.3889-04-1989مغوزة  فاتن100442110392

2112.3889-04-1980قردوح  منال100542113930

0712.3889-07-1972دريدح  السعيد100642102121

0612.3889-07-1989راشدي  صابر100742108856

0212.3889-01-1982بوراس  إلهام100842101421

1612.3889-10-1978مالكي  سهام100942108189

0312.3889-02-1989قرفي  وفاء101042116844

2112.3889-10-1983بوغليظة  سعاد101142106973

0212.3889-01-1993سالوي  شهرة101242108700

1912.3889-04-1988بوقدح  هناء101342116280

2012.3889-01-1987نسيبة  بداي101442102643

2912.3889-04-1983لقصير  مهدية101542114191

1812.3889-08-1980بوجنيبة  نسيمة101642115110
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3112.3889-12-1991شريم  نادية101742114320

2912.3889-11-1993بعيبش  أميرة101842100883

0712.3889-12-1983لعواشرية  لطيفة101942112234

1112.3889-07-1975كرتوت  راضية102042104931

2412.3889-09-1986مهيلة  عادل102142109590

2812.3889-11-1988زيطران  مريم102242113612

1412.3889-06-1989بوريو  فيروز102342111527

2312.3889-04-1990صبوع  فردوس102442110933

1912.3889-01-1985مومن  مريم102542113123

1712.3889-12-1988بوزناد  منى102642114025

2212.3889-02-1992قرواش  حنان102742104001

2212.3889-10-1993بن شرنين  زهرة102842105889

0712.3889-07-1989بوشموخة  إلهام102942101394

2812.3889-09-1988مصيبح  نرجس103042114869

0712.3861-11-1988طمين  فريدة103142110979

1512.3834-04-1985شلية  عليمة103242110143

1712.3833-08-1979باغة  سعيدة103342107068

2512.3750-02-1990بوقادوم  نبيهة103442114614

3112.3750-08-1988جنادة  وحيدة103542116382

0212.3750-09-1978بن جدو  المية103642112113

0512.3722-01-1990بولغب  سامية103742106630

1712.3638-09-1974بيدل  نور الدين103842115667

2012.3611-02-1988بكاش  زهية103942105971

1412.3611-06-1992أجغيم  أم الخير104042100657

1712.3611-12-1991زقليل  نور الهدى104142115699

0812.3611-05-1992شويط  ريم104242105603

1112.3611-08-1981نجار  جميلة104342103036

1412.3583-09-1988قايدي  سوالف104442108502

2112.3500-04-1988بوقدح  ختيمة104542104315

2112.3500-07-1988بولومة  نادية104642114385

0612.3472-07-1987بعبوش  فاطمة104742110516
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2812.3472-06-1990بودفع  حليمة104842103550

3012.3444-10-1985جوامع  آسية104942100061

0112.3389-11-1991مرابط  ايمان105042102474

1812.3388-07-1990جغدير  أسيا105142100635

1612.3361-07-1988سياب  ريمة105242105707

2212.3333-08-1991جامعي  لبنى105342112194

2312.3333-08-1982ماط  علجية105442110099

0712.3333-02-1979صويلح الديب  حنان105542104007

2312.3333-07-1989جغرود  سماح105642107430

3012.3333-06-1979بابوري  لخضر105742112220

2412.3333-01-1984مغراري  سناء105842108180

2012.3333-11-1992بوقدوم  لبنى105942112182

1112.3333-06-1986ظريف  ايمان106042102498

3112.3333-01-1984بورمة  سميرة106142108093

0712.3333-02-1992قداح  أسماء106242100498

0512.3333-09-1991بولبصل  أميرة106342100990

0412.3333-08-1988محمدة بولوداني  نور الهدى106442115751

3012.3333-06-1971بيدي  وسيلة106542116752

0612.3333-08-1984شلية  رابح106642104875

1812.3333-11-1992مرقع  فيروز106742111549

2712.3333-05-1991سعدالي  أسماء106842100455

0412.3333-05-1993داود  ياسمين106942117137

2012.3333-09-1986دعاس  حنان107042103715

1212.3333-08-1993العمدة  نور الهدى107142115690

2112.3333-04-1986زويد  هند107242116291

0712.3333-09-1992يزلي  سمية107342123219

0212.3333-11-1988رميتة  عبد الحليم107442109657

1112.3333-05-1986قند  نورة107542115821

1112.3278-06-1987حربي  حنان107642103995

1912.3167-02-1990بوفروك  سعيدة107742107017

0312.3167-05-1992بوجريدة  إيمان107842101548
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2412.3083-09-1990عتامن  المية107942112143

1812.3056-03-1977شافعي  نوجود108042115664

1212.3056-01-1983سلتي  سامية108142106783

2912.3056-08-1987ضاد  مريم108242113339

0812.3056-05-1980ضياف  فتيحة108342110902

0712.3056-02-1989بوصبع  آسية108442100076

1012.3056-10-1988بولقروش  ابتسام108542101742

1112.3055-11-1982حديبي  لمياء108642112365

0912.3028-04-1989بوسنة  فاطمة الزهرة108742110705

0812.3028-04-1976العقون  نادية108842114315

3012.2889-09-1986جغادر  حمزة108942122982

0512.2833-03-1988بوبكر  سلوي109042107288

0912.2833-02-1981عكوشي  صبرينة109142109080

2312.2778-12-1989بو ضياف  عبد الكريم109242109769

2912.2778-06-1993بلخيطر  مريم109342113241

1112.2778-03-1987شكاط  سميرة109442108081

1212.2778-04-1988غميط  وردة109542116554

2712.2778-09-1986برحايل  فتيحة109642110866

0512.2778-08-1987جغبوب  فيروز109742111557

1312.2778-09-1988بوالرواين  مفيدة109842113743

2512.2778-05-1985محقون  ياسمينة109942117193

2712.2778-05-1975شواح  مريم110042113225

0112.2778-09-1986لطرش  راضية110142104996

0812.2778-08-1991جغرود  نفيسة110242115386

0612.2778-01-1993حنافي  آسية110342100069

2112.2778-04-1974بابوري  شريف110442108619

2012.2778-09-1993براهيمي  فريال110542110943

1812.2778-11-1990بوماجن  شافية110642108564

0412.2778-12-1985عمارة  رضا110742105386

0212.2778-09-1990سعداوي  زينب110842106125

1812.2778-11-1985صالح عياش  خديجة110942104443
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2612.2778-06-1983خلفة  لمياء111042112281

1712.2778-12-1993بولحية  حسيبة111142103279

0412.2778-09-1992فلوس  لبنى111242112161

0512.2778-07-1977حالج  فريدة111342111015

2612.2778-07-1989رجيل  نسرين111442123085

2112.2778-04-1991حدادة  جهاد111542103078

2612.2778-09-1981بوحي  سمية111642107799

2512.2778-01-1993بوقليع  حسيبة111742103300

3112.2778-08-1992بوقرصة  غزالدين111842110258

2412.2778-08-1990شلوف  أسامة111942100364

1712.2778-01-1982لطرش بوفتاتة  سامي112042106610

2212.2778-04-1987لوريغ  حياة112142104183

2312.2778-03-1992بوخالفة  نوال112242115635

2712.2778-03-1984العايب  مراد112342112879

2112.2778-11-1992فلوري  مسيكة112442113702

2212.2778-02-1977تسرعة  نصيرة112542115193

2212.2778-04-1993بياض  ريمة112642105727

0312.2778-05-1984بولحية  وداد112742116420

1312.2750-09-1980مشري  نجلة112842114732

1012.2722-08-1991جقريف  وسام112942116671

0612.2722-05-1986أحمد سيسطة  وفاء113042116924

1612.2639-06-1986بولقنافد  مريم113142113447

0112.2556-02-1986مرج  زليخة113242105844

2112.2556-01-1973بومصران  مليكة113342113885

1812.2500-07-1987مخناش  عماد113442110159

0112.2500-01-1984بولبنان  تونس113542102943

1612.2500-01-1990العايب  زهية113642105941

0512.2500-02-1991بوشعير  سميرة113742107982

1412.2500-10-1987بوالريش  مريم113842113118

0312.2444-08-1983بوراس  فاطمة الزهراء113942110538

2312.2417-05-1987سناء  فريقع114042111050
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1412.2389-11-1992كرموز  أمينة114142101021

1912.2361-05-1984قيرة  زوليخة114242106020

0812.2361-06-1985عيساوي  زينب114342106047

1812.2333-03-1983بوبلي  راضية114442104968

0312.2333-01-1973بوشباط  رتيبة114542105137

0312.2306-10-1989حمادة  مريم114642113609

1912.2222-02-1988بوطرفيف  خولة114742104560

1012.2222-12-1988بوبايسة  أسماء114842100597

3012.2222-06-1985طبو  وردة114942116562

2712.2222-01-1986بوشارب  ياسين115042117243

1312.2222-03-1992مبعوج  زهراء115142105858

2312.2222-04-1987لوصيف  آسيا115242100005

0712.2222-02-1988شريف جامع  محمد115342112691

2712.2222-06-1989العايب  رقية115442105444

0512.2222-01-1982بوطالب  اسيا115542102020

0512.2222-09-1992بوشمط  فيروز115642111578

2612.2222-09-1991دكالي  منية115742114071

2312.2222-03-1983راشدي  مفيدة115842113760

2412.2222-03-1987داود  سامية115942106709

1612.2222-02-1990شويط  أميرة116042100900

2112.2222-02-1982عتامن  دليلة116142104777

1312.2222-10-1986حداد  صورية116242109342

2712.2222-01-1992بوصيدة  شهرزاد116342108757

2712.2222-12-1986خزري  حفيظة116442103432

0112.2222-12-1990مكسن  أسماء116542100510

1312.2222-06-1986رجم  لمياء116642112287

2012.2222-06-1969دليمي  عزيزة116742110000

2912.2222-05-1988لخشين  سامية116842106773

1312.2222-12-1988محمدة بولوداني  خديجة116942104484

0112.2222-06-1986رماش  ياسين117042117241

0512.2222-02-1987يسعد  صباح117142109002
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0612.2222-06-1991مزيادي  شهرة117242108723

3112.2222-12-1983بشيري  فريد117342110964

0112.2222-10-1984بن عبدي  شهرزاد117442108761

1112.2222-04-1992قدادرة  خاليدة117542104313

1412.2222-06-1989موساوي  نادية117642114403

1812.2222-11-1980رواق  ياسين117742117229

2612.2222-05-1989خنيش  نور الهدى117842115730

1212.2222-04-1991بوداود  إبتسام117942101280

1912.2222-06-1983قسومة  نعيمة118042115260

2712.2222-01-1988بوزريبة  خديجة118142104490

0412.2222-05-1988أحمد شكاط  حسام118242103226

3012.2222-12-1992هرموش  مريم118342113224

0612.2222-10-1992بوشمع  نجاة118442114615

1812.2194-05-1982لعور  نضيرة118542115241

0912.2167-06-1981ربوح  المية118642112052

0512.2139-03-1983بومدين  زيدان118742106034

2812.2056-10-1986لطرش  سمية118842107464

1012.1972-01-1982هواين  ياسمينة118942117195

2612.1945-12-1986معلم  زبير119042105809

3012.1945-09-1986وضاح  شريفة119142108640

0212.1945-01-1990شبيرة  مريم119242113576

1012.1945-01-1977بوشوخ  جمال119342102980

1812.1944-06-1989بودخانة  فوزية119442111439

2012.1944-02-1992لخشين  أسماء119542100401

1712.1944-10-1989قالدي  أمال119642100698

0212.1944-07-1978قلعة  ليلى119742112514

1212.1944-02-1990بعيش  ريمة119842105678

2712.1944-09-1989ولجي  كلثوم119942111914

2312.1917-05-1990حضري  إيمان120042101588

2612.1889-04-1991فلوس  إيمان120142101533

0512.1833-09-1989حمراء كروها  نعيمة120242115361
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0112.1694-01-1984كدوش  كميلية120342111963

1512.1667-03-1983نوار  صورية120442109318

2512.1667-05-1993بومطمد  دالل120542104727

1512.1667-10-1987حمودة  سارة120642106550

1612.1667-07-1989شريبط  زهيرة120742106013

1712.1667-06-1985شالبي  عبلة120842109854

0612.1667-10-1983تقاري  يسمينة120942117291

2512.1667-01-1986شعيبن  نورالدين121042115776

0112.1667-08-1983حركات  صباح121142109028

0412.1667-08-1991العايب  وردة121242116485

0412.1667-02-1983شاوش  صليحة121342109234

3112.1667-12-1985طارفة  فضيلة121442111099

1712.1667-05-1982تاجر  فطيمة121542111137

2612.1667-05-1983معلم  حنان121642103914

0712.1667-01-1984عاشوري  وليد121742116980

1512.1667-03-1993ماوني  سعيدة121842107025

2912.1667-02-1992بورغيدة  رقية121942105485

0712.1667-12-1980بوحوش  سمية122042107553

0112.1667-11-1980طلحة  وردة122142116564

0312.1667-04-1985سايح  فيروز122242111551

2612.1667-07-1992كبير  عبد الحكيم122342109648

2312.1667-02-1987محيقني  فارس122442110421

1312.1667-01-1990دوب  أمنة122542100864

0412.1667-11-1990بودرومة  حسناء122642103252

2612.1667-12-1990بوقرقور  محمد لمين122742112807

1612.1667-02-1980خلفي  بشيرة122842102809

0912.1667-09-1992قيرة  اميرة122942102339

1212.1667-07-1989طمين  سليمة123042107328

2012.1667-03-1987زلوف  بنينة123142102873

2212.1667-07-1988لبقيرات  نسيمة123242115103

1312.1667-06-1992زعير  هناء123342116264
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1712.1667-03-1990بوشمة  صليحة123442109294

1012.1667-03-1982ساعد قرمش  سامية123542106775

0912.1667-01-1979سحقي  منال123642113985

2412.1667-01-1982خطاب  سامية123742106624

0512.1667-10-1983جغادر  وردة123842116505

1712.1667-03-1992بوسنان  مروة123942112905

2012.1667-06-1984رحاب بكوش  دالل124042104722

2812.1667-06-1986شنوف  ايمان124142102484

1712.1667-07-1985بوعكاز  مريم124242113422

0412.1667-03-1988بوحراقة  حنان124342103754

0112.1667-04-1992بوتوقة  عصام124442110018

3012.1667-06-1991معمري  سمية124542107704

2112.1667-12-1986سدراتي  الطاهر124642102140

0212.1667-01-1989أودينة  عائشة124742109510

0312.1667-06-1991زرازار  حورية124842104022

1612.1667-11-1992حمراوي عياش  خلود124942104500

1712.1667-08-1992جويمع  كوثر125042112023

1312.1667-05-1979عنان  محمد الصالح125142112764

0212.1667-03-1988بوجغرة  ثورية125242102958

1912.1667-02-1993بوشباط  سمية125342107670

1812.1667-02-1979بولبير  نبيل125442114479

1612.1667-12-1991مهري  كريمة125542111669

0412.1666-01-1983هاشمي  جميلة125642103015

2912.1583-09-1989نارسيس  فتيحة125742110830

1412.1556-01-1988فطيسة  آمال125842100085

0912.1556-01-1986نميس  صبرينة125942109141

2212.1444-11-1990زطوطة  بسمة126042102705

0312.1417-03-1983دعاس  حنان126142103836

2812.1417-10-1988صالح عياش  حنان126242103890

0612.1389-04-1989بوزناد  أحمد126342100325

1612.1389-11-1983بوكرع  عبلة126442109858
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0512.1389-05-1986جودي  ايمان126542102566

1112.1389-06-1989بولعروق  فاطمة126642110480

1212.1389-08-1979دريدي  ليلى126742112491

0412.1388-12-1991مخابة  مريم126842112966

2812.1388-08-1992جرو  سارة126942106279

1812.1388-04-1991بورشاق  نهاد127042115414

1612.1388-08-1991حمادي  مريم127142113299

0512.1388-04-1991بوشركة  مريم127242113290

2712.1388-01-1993لعقاربية  أسماء127342100539

1412.1361-06-1990علوش  زهرة127442105891

2912.1361-06-1992مومن  منى127542114048

1512.1361-08-1987كارك  أيمان127642101209

2912.1333-10-1982دريهم  راضية127742104906

0312.1306-07-1991العايب  أميرة127842100950

0712.1250-03-1986صطوح  رمزي127942105508

2412.1222-04-1987جيالني  منى128042114017

1212.1194-03-1988بن رضوان  ليلى128142112459

0312.1111-01-1991علي العرنان  لبنى128242112204

1312.1111-12-1991جغدير  منال128342113932

2112.1111-07-1988أحمد العلوي  سمية128442107474

2012.1111-07-1985حالس  فوزية128542111504

2712.1111-09-1988بوغمبوز  هاجر128642116007

2712.1111-06-1992شيدوح  أحالم128742100295

0412.1111-08-1992بودماغ  لويزة128842112412

0412.1111-03-1984صافي  غنية128942110323

1312.1111-04-1983زياري  نادية129042114418

2712.1111-03-1987بوكرمة  حنان129142104006

1712.1111-04-1984دباش  ليندة129242112562

2412.1111-05-1989ابتسام  مروش129342112923

1012.1111-10-1984لعطوي  سامية129442106619

0112.1111-10-1990عمراوي  ياسمينة129542117186
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1512.1111-02-1984بوجعطيط  سامية129642106780

2512.1111-08-1991قدماني  سمية129742107785

2012.1111-09-1987دغبوج  فاتن129842110386

2112.1111-09-1986معايزية  حفصية129942103424

0212.1111-01-1985سواني  عبد الحق130042109643

1712.1111-08-1993لواتي  نادية130142114402

0112.1111-06-1993دباح  نرجس130242114879

0912.1111-11-1988عبد الرزاق  صبرينة130342109099

1612.1111-11-1990بلواهم  أميرة130442100984

1612.1111-01-1992الواهم  مريم130542113395

0712.1111-05-1981بونمورة  فيروز130642111587

0112.1111-11-1988صويلح  إيمان130742101441

0412.1111-12-1987لقام  بالل130842102860

2612.1111-10-1991بوشارب  حياة130942104245

2512.1111-03-1976عبد العزيز  فطيمة131042111169

0412.1111-08-1990خوالد  فوزية131142111430

2712.1111-08-1980بالطة  نريمان131242114888

1312.1111-09-1988بوضروة  صبرينة131342109096

1312.1111-03-1988عزري  نادية131442114390

2412.1111-05-1990عطية اهللا  نذير131542114865

0312.1111-02-1989جربي  نبيلة131642114501

0712.1111-10-1990بوالهوشات  ايمان131742102492

0812.1111-12-1985كيحل  موفيدة131842114206

2612.1111-06-1990عمران  مريم131942113112

1212.1111-11-1981بوالبيت  حسين132042103346

0512.1111-09-1988سوامس  مريم132142113620

2012.1111-06-1988بلمرابط  فاطمة الزهراء132242110672

2812.1111-07-1992بقور  نضيرة132342115224

0112.1111-05-1982جواد  نوال132442115489

3012.1111-08-1985معلم  هناء132542116253

3112.1111-05-1990بودخانة  سمية132642107668
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية
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1912.1111-09-1982جوامع  مسعودة132742113680

1912.1111-07-1982بولسان  أسماء132842123187

1412.1111-07-1978بويديوة  حنان132942103932

1512.1111-11-1980زعير  وليد133042116982

3112.0972-10-1983بالم  فاطمة133142110468

0612.0972-08-1989عبد الجبار  مريم133242113350

1412.0944-04-1990حمزة  بسمة133342102768

2612.0834-10-1990الشيخ  أسماء133442100591

2112.0834-11-1978بوالودنين  نسيمة133542115117

2212.0834-02-1984شنيقي  مريم133642113371

0212.0834-11-1981بوطبزة  تفاحة133742102921

0512.0833-06-1986بوغاغة  حسيبة133842103287

1512.0833-09-1985زوالي  ليلى133942112438

1812.0805-07-1985صوالح  لمياء134042112361

1212.0778-02-1992رخيلي  سمية134142107681

0312.0722-01-1988بومراح  سمية134242107734

2312.0667-11-1992بوغازي  وسام134342116630

1912.0583-09-1985مصباح  أسيا134442100632

1112.0583-05-1986عقرد  وهيبة134542117024

1712.0556-10-1988بوطلبة  عبد الكريم134642109765

0212.0556-12-1989بوخرباطة  فطيمة134742123237

0112.0556-11-1990زاوي  ابتسام134842101715

2312.0556-10-1988خلفة  فاطمة الزهراء134942110628

2112.0556-05-1991بوغاغة  لويزة135042112406

2712.0556-03-1984زيات  نرجس135142114870

2512.0556-10-1988بوستة  وحيدة135242116392

0712.0556-10-1991صحراوي  دنيا135342104812

0912.0556-08-1989بولومة  حياة135442104250

2212.0556-04-1990بوالصبعين  اميرة135542102364

0312.0556-05-1986زاير  وفاء135642116806

1912.0556-10-1984لصبع  فضيلة135742111056
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1212.0556-10-1990بوالشعور  سارة135842106223

0212.0556-01-1993بولحوت  زهرة135942105897

1012.0556-12-1988بن قريعة  دنيا136042104809

2612.0556-12-1987بوقايلة  أسماء136142100512

1612.0556-01-1986بوزرد  سكينة136242107141

1512.0556-08-1992قمري  لمياء136342112322

2512.0556-08-1988حالج  خدوجة136442104319

2412.0556-07-1987تليالني  هند136542116301

0112.0556-06-1990بولحديد  رفيق136642105404

1612.0556-08-1982بالسكة  حياة136742104096

2912.0556-05-1986العايب  امينة136842102424

1512.0556-12-1983تاجر  سعاد136942106882

0612.0556-11-1986سقاش  أميرة سهام137042101004

3012.0556-09-1982بوغازي  ياسمينة137142117200

2912.0556-07-1982فرطاس  اسيا137242102019

2512.0556-04-1985بودفع  فريد137342110953

2612.0556-05-1983شيال  عادل137442109568

1512.0556-01-1992عاللي  إيمان137542101623

1312.0556-07-1982بوعفار  سمية137642107619

1212.0556-12-1990بوزناد  نريمان137742114895

2812.0556-06-1986شبلي  هشام137842116225

0412.0556-01-1988صخري العرنان  عبد الحق137942109644

1012.0556-08-1987بن صايب  سعيدة138042107048

2912.0556-09-1985بعبوش  سميرة138142108107

2912.0556-10-1991قطش  دالل138242104730

1312.0556-02-1985لشهب  حسين138342103338

1512.0556-09-1986ديبون ساهل  يسين138442117306

2412.0556-02-1978بومنجل  سامية138542106768

0312.0528-01-1983خلفة  عبد العالي138642109715

0412.0500-05-1987مدروع  ياسمينة138742117194

2512.0500-07-1990سارة  عبد النور138842123227
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0112.0472-04-1984بن عباس  وهيبة138942117088

2412.0389-04-1991حفايظية  زينة139042106196

1212.0361-02-1989كحول  كريمة139142111800

1112.0334-01-1983قطش  صورية139242109311

2112.0333-08-1987صوالحي  فطيمة139342111128

0512.0306-12-1988بولسينة  فوزية139442111422

1012.0278-02-1988بشاغة  أحمد139542100330

2912.0278-04-1989مومن  سامية139642106698

1412.0278-12-1987جغدير  شريفة139742108628

1512.0250-09-1979بسباس  نادية139842114368

2812.0250-08-1987يسعد  نادية139942114395

2512.0250-03-1987بن موسى  وردة140042116598

0912.0194-05-1984روابح  حميد140142103620

0612.0139-11-1990قدماني  ابتسام140242101723

2512.0083-08-1985حداد  نادية140342114312

0112.0055-02-1982عيبش  زهية140442105975

2912.0028-04-1976بولزاز  نجاح140542114709

2612.0028-09-1990بودينار  حكيمة140642103481

1312.0000-12-1978العلوش  آمال140742100118

1612.0000-01-1989العلوش  سعاد140842106801

0712.0000-04-1982وقاف  فريدة140942111025

0412.0000-02-1985قديد  سمية141042107753

1712.0000-11-1985بوغاغة  ابتسام141142101753

1012.0000-05-1992مخبي  إيمان141242101489

1812.0000-04-1993معزوزي  حسيبة141342103290

1912.0000-10-1984بوخرصة  نورة141442115834

0312.0000-06-1985دقيش  صليحة141542109253

0512.0000-07-1986بوعشة  جمال الدين141642102992

2012.0000-04-1991بوفروك  حورية141742104047

3012.0000-04-1991عبدي  ريمة141842105775

0912.0000-05-1993بوعسلة  شيماء141942108829
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1612.0000-09-1982بولعسل  عقيلة142042110067

2812.0000-04-1985غجاتي  شادية142142108550

2012.0000-02-1992بن جدو  صبرينة142242109067

1312.0000-06-1993بن ضيف  نور الهدى142342115740

0912.0000-04-1991مسيخ  سمية142442107556

1612.0000-08-1987ماط  نورة142542115898

0212.0000-06-1989صويلح  رحمة142642105173

1112.0000-09-1991بوأجة  مريم142742113128

0912.0000-02-1991ام العز  حنان142842103866

3112.0000-08-1991دكدوك  بسمة142942102750

2312.0000-10-1991طغان  اسيا143042101990

2512.0000-11-1993مفروش  إيمان143142101530

0812.0000-01-1983خليلي  نزيهة143242114925

0112.0000-08-1992عاشوري  أميرة143342101001

1212.0000-07-1987داغي  وهيبة143442117109

0912.0000-05-1988خوضر  أحمد143542100324

2712.0000-03-1988بوشحيط  حورية143642104081

2212.0000-08-1985سعيدي  عائشة143742123306

1612.0000-10-1990العمدة  أمال143842100704

0612.0000-06-1985بولحلوبة  أسماء143942100521

1112.0000-08-1993بوغرارة  إخالص144042101306

1512.0000-10-1978بوكفة  راضية144142104936

0312.0000-09-1982يونس  فوزية144242111506

1012.0000-06-1980لعور  فتيحة144342110909

1312.0000-11-1991بوشارب  فاطمة الزهراء144442110519

1212.0000-02-1990فغموس  عقيلة144542110071

2212.0000-08-1988صويلح الذيب  هشام144642116244

2212.0000-07-1987مرزوق  رقية144742105461

0712.0000-06-1987سالمي  إيمان144842101624

1312.0000-07-1976بوسماعت  نصيرة144942115196

1312.0000-02-1983مشري  محمد145042112717
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2512.0000-11-1979لزرق  سليمة145142107388

0612.0000-01-1981كبير  مهدي145242114177

1012.0000-01-1991عليدرة  وفاء145342116973

1012.0000-11-1992بوغاغة  حسام الدين145442103239

0912.0000-04-1987لعرابي  مريم145542113174

0112.0000-01-1985بلعزارة  نادية145642114392

3012.0000-04-1990يوسفي  سمية145742107751

0512.0000-07-1989بورقعة  الضاوية145842102136

0312.0000-01-1990عسلوج  هنية145942116318

2612.0000-09-1989شطاطة  دالل146042104693

0912.0000-06-1991قداح  عبد الرحمان146142109676

0512.0000-12-1983بوستة  سلوى146242107249

0612.0000-01-1986بعزيز  حسيبة146342103281

2712.0000-07-1992سعدي  حنان146442103894

0612.0000-10-1981حمودة  صبرينة146542109133

2112.0000-01-1989سنوسي  أمينة146642101049

0512.0000-02-1991بوكرع  خدوجة146742104317

2512.0000-01-1988نواري  دالل146842104703

1012.0000-10-1988زيات  دالل146942104714

0711.9972-09-1992جاب اهللا  إيمان147042101603

1611.9945-06-1985فياش  رقية147142105443

0811.9917-12-1987مراجي  مليكة147242113843

2411.9861-08-1988بوسليو  رميصاء147342105536

3011.9833-09-1985بن يربح  سعاد147442106862

0311.9778-07-1982بودماغ  سومية147542108513

0811.9723-03-1981طوطاو  سعاد147642106815

2911.9723-07-1981سباغ  سهام147742108293

1511.9723-10-1993بوقلوف  آمال147842100090

1811.9723-12-1989رجم  نهى147942115436

2311.9723-11-1979بوفليسي  نصيرة148042115154

1811.9723-03-1986بوخيار  نجاة148142114684

الصفحة  48 من 111

page 48 / 170



التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1211.9722-04-1985سباعي  زينة148242106165

1211.9722-09-1993مصالوي  هاجر148342115975

1011.9694-05-1982بوثران  سعيدة148442107063

0811.9583-06-1991جابة  فطيمة148542111125

2811.9556-03-1983زقاري  رزيقة148642105279

0511.9528-01-1981حياة  وضاح حرم بومعيزة148742116775

0911.9528-12-1983بولحديد  ليلى148842112489

1011.9444-02-1992شويط  إبتسام148942101282

2911.9444-08-1991بودماغ  راضية149042104956

1011.9444-01-1982العصوي  نوال149142115661

0611.9444-01-1987حرنان  ابتسام149242101759

2811.9444-07-1988شوالب  مريم149342113106

0311.9444-09-1986بليقز  نصيرة149442115208

0111.9444-02-1991طوطاو  سميحة149542107851

2111.9444-10-1987بوطوطن  أسماء149642100480

0611.9444-02-1985حرزالوي  عصام149742123228

2511.9444-02-1990قطش  فاطمة الزهراء149842123231

2611.9444-09-1983دراج  سلوى149942107261

2111.9444-06-1985باي  راضية150042104910

3111.9444-05-1985بابوري  هالل150142116247

1011.9444-03-1983جبالي  نضيرة150242115226

1711.9444-01-1986رايس  سارة150342106404

2311.9444-09-1992شاوي  نادية150442114388

2811.9444-04-1980مغربي  راضية150542104992

0111.9444-08-1989عتامن  أمينة150642101055

2511.9444-08-1988مهري  أسماء150742100427

1511.9444-09-1988بوحجار  اسمهان150842101982

1011.9444-01-1990بورنان  أم الخير150942100656

2011.9444-01-1976بولشفار  زينة151042106181

1211.9444-10-1983زبيلة  صالح151142108946

0411.9444-02-1989كحيل  سمية151242107614
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2711.9444-02-1987بولغلم  رمزي151342105506

2211.9444-06-1990مزغاش  نيبال151442115937

1011.9444-11-1980قرفي  نضيرة151542115217

3111.9444-07-1992جفال  كريمة151642111705

2411.9444-08-1978بوعرعور  رزيقة151742105296

2611.9444-07-1987غجاتي  المية151842112134

1511.9444-03-1993بوعين  فوزية151942111372

3011.9444-06-1991لوصيف  خولة152042104564

0211.9444-01-1979مقدم  حسينة152142103369

2011.9444-02-1988قصري  محمد152242112664

2011.9444-09-1986بن جازية  إيمان152342101661

2011.9444-02-1988مديوني  زينب152442106090

2211.9444-03-1991بولغب  وداد152542116410

0411.9444-10-1980لبزيز  ايمان152642102591

0111.9444-09-1978فريقع  اسمهان152742101987

2711.9444-01-1983شبور  نجيحة152842114855

1211.9444-11-1981معلم  رابح152942104880

2311.9444-06-1991شايح الوجو  مريم153042113194

0311.9444-08-1976قرفي  ناجح153142114287

0811.9444-06-1971بولقرون  عبد العزيز153242109723

1311.9444-07-1987بوغازي  سليمة153342107318

0511.9444-07-1993شيخ  سميحة153442107819

1511.9444-12-1987بوعوينة  حمزة153542103580

0911.9444-06-1980فرطاس  هشام153642116221

0311.9444-04-1993لعمامرة  إقبال153742101336

0911.9444-02-1976مواتس  مريم153842123071

1111.9444-10-1990بولزاز  اسماء153942101919

2611.9444-06-1987نعجة  هند154042116307

2011.9389-01-1986سماسل  الهام154142102208

0411.9167-10-1992فوغالي  جويدة154242103131

0211.9166-08-1984ديبون  لمياء154342112377
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1811.9166-11-1988قداح  مديحة154442112855

2211.9166-02-1989مرابط  محمد أمين154542112743

0611.9139-09-1992بودماغ  نسيبة154642114974

1011.9000-01-1989بوالصلصال  نبيلة154742114544

1411.9000-06-1981بورغدة  مونة154842114218

0811.8972-09-1990بدادرة  مريم154942113132

0711.8917-09-1986بوعطيط  ريمة155042105723

0811.8889-02-1984لعكايشي  لمياء155142112358

1911.8889-02-1980لطرش  فطيمة الزهراء155242111232

2311.8889-08-1984شويط  مريم155342112987

0311.8889-09-1990شاوي  مريم155442113396

2411.8889-11-1993عسلوج  حورية155542104033

1711.8889-03-1989بن عبدي  عليمة155642110141

3111.8889-08-1984مسعي  سعاد155742106806

1911.8889-12-1991جخار  سلمة155842107178

0111.8889-06-1987بوعتيوة  عائشة155942109550

0911.8889-05-1989زهيرة  قصري156042111611

0211.8889-11-1987دوادي  سارة156142106299

2111.8889-04-1986مناجلي  فضيلة156242111069

1511.8889-07-1993مطالوي  ريمة156342105733

2811.8889-06-1980زويد  سمير156442123220

0111.8889-05-1984مشري  دنيا156542104827

2411.8889-09-1992بريوط  سعاد156642106811

2311.8889-08-1991حمودة  هشام156742116220

2611.8889-10-1984بنور  هدي156842116213

3111.8889-08-1989معيزة  مديحة156942112862

1211.8889-01-1979لحول  شهرزاد157042108743

0111.8889-06-1981خلفي  شافية157142108575

0911.8889-12-1991بريبش  حسيبة157242103322

2911.8889-01-1986بونزور  إبتسام157342123299

0911.8889-10-1986شرايط  أميرة157442100908
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0211.8889-04-1987بوشحيط  اسيا157542102003

1511.8889-12-1988بوبكر  فاطمة زهرة157642110707

0911.8889-08-1991درداشي  موسى157742114202

1911.8889-04-1991يحي  سلمى157842107232

0711.8889-02-1991بابوري  صدام157942109166

0911.8889-03-1981لطرش  نضيرة158042115221

1811.8889-08-1977عطوي  وردة158142116509

1211.8889-01-1988معيزة  ليندة158242112577

1611.8889-02-1988بوالريش  شهرزاد158342108755

3011.8889-08-1986بوشمة  عفيفة158442110054

0311.8889-05-1986لكحل  ياسين158542117238

2511.8889-03-1978سمار  جميلة158642103047

1411.8889-05-1976الواهم  أمال158742100810

3011.8889-01-1989مخبي  هاجر158842115996

0811.8889-05-1987فلوس  صبيحة158942109159

0911.8889-01-1990بوسيالة  وردة159042116511

1611.8889-03-1990زالي  فاطمة الزهراء159142110575

1911.8889-09-1988براهيمي  هاني  خير الدين159242116058

3111.8889-05-1984بوودن  نورة159342115841

2411.8889-08-1991ساكر  صفية159442109183

1711.8889-04-1991يزلي  سهام159542108231

1111.8889-08-1990شيخ  إيمان159642101490

2411.8889-12-1989بعداش  مريم159742113607

2411.8888-10-1986رماش  أحمد159842100335

1511.8861-12-1989كرش  نورة159942115820

2911.8806-06-1987نطور  سعاد160042106845

2611.8806-10-1988لحمر  مريم160142112970

1711.8778-05-1981دعاس  سهام160242108323

2111.8750-12-1989زغيدة  إيمان160342101645

0511.8722-12-1985كيفاجي  نوال160442115498

2111.8722-04-1990فطيسة  حياة160542104107
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0111.8667-06-1985خيالي  هناء160642116283

1811.8612-12-1988بوشركة  خيرة160742104659

1311.8612-02-1988بوستة  مريم160842113566

0911.8612-11-1990زعيتر  نوال160942115544

2811.8612-11-1987تير  فوزية161042111369

1411.8611-01-1991سعدة خلخال  فاطمة الزهراء161142110670

0811.8611-02-1991قريبع  لويزة161242112408

1311.8611-04-1977كحول  نور الدين161342115684

2211.8611-05-1974قصير  جميلة161442103009

1811.8611-04-1982الواهم مصابح  سهام161542108215

1911.8611-06-1988بوسنان  بوبكر161642102877

2011.8611-02-1984شويط  كريمة161742111779

1111.8611-12-1979أجوادين  تكليت161842102924

3011.8611-11-1986سطوطاح  سميرة161942108017

0211.8583-10-1987قويسم  سميحة162042107907

2811.8500-02-1984بزاز  كريمة162142111745

2911.8500-11-1991عزوز  نرجس162242114867

0211.8500-06-1987سعدون  ليلى162342112498

2411.8500-06-1990زعير  صليحة162442109226

2911.8444-01-1982بوشربط  نبيلة162542114502

1111.8417-04-1989شارف  كلثوم162642111910

1711.8389-01-1982معزوزي  سهام162742108292

1911.8333-12-1991معلم  أمنة162842100865

2511.8333-11-1990ناصر  شهرة162942108715

0811.8333-03-1982قريمد  نادية163042114389

2511.8333-11-1963بوبقار  عياشي163142110226

0611.8333-03-1993مطاطلة  خولة163242104554

2111.8333-03-1986زقار  رقية163342105484

3011.8333-09-1993العشي  نورة163442115805

2611.8333-11-1977حاجي  رتيبة163542105148

0211.8333-02-1988زرايبية  صباح163642108991
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.8333-01-1983مزياني  عبد اهللا163742109779

1711.8333-11-1991قلعة  أسماء163842100434

2511.8333-09-1986حنو  ليلى163942112500

0411.8333-05-1984محروق  غالية164042110251

1811.8333-01-1986مشري  صارة164142108874

1611.8333-06-1986كحال  إيمان164242101554

2611.8333-11-1993بجاوي  محمد لمين164342112821

1911.8333-05-1988بالرحال  حمزة164442103592

0111.8333-01-1984بوالعينين  نادية164542114439

3111.8333-08-1988شريبط  مريم164642113127

1911.8333-07-1990بوحبيك  نبيلة164742114577

0711.8333-05-1980رحاب بكوش  سليمة164842107364

1111.8333-02-1988بوزيد  سارة164942106438

0911.8333-01-1982سرديدي  نصيرة165042115187

2211.8333-07-1980مصباح  مونية165142114248

0711.8333-09-1988بوقليع  فاطمة الزهراء165242110526

2811.8333-10-1982إبراهيم بوناب  غنية165342110320

2711.8333-06-1978زفيزف  وسيلة165442116726

1711.8333-09-1988بودينار  سميحة165542107864

1111.8333-01-1989لحمر  حنان165642103924

2611.8333-08-1991بن سعيد  زينب165742106152

1611.8333-08-1987بوفروك  خديجة165842104440

2711.8333-12-1991نغوش  مفيدة165942113780

2511.8333-11-1986زرماني  عماد166042110160

0811.8333-07-1991مكناسي  جهاد166142103070

2111.8333-04-1980بورطل  ساسية166242106592

1111.8333-04-1992عياشي  إيمان166342101466

1911.8333-11-1991بلقط  بسمة166442102726

2511.8333-02-1981رضوان  شبور166542108604

0911.8333-09-1979ماجن  نبيلة166642114553

3011.8333-05-1986بوشطاطة  صورية166742109340
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.8333-06-1992بوسنان  يمينة166842117365

1411.8333-03-1989نايلي  نذير166942114863

0811.8333-10-1987بوالسيوف  حنان167042103830

2511.8333-09-1987بن عبد العزيز  الهام167142102205

1911.8333-04-1989منيعي  زينة167242106197

0911.8333-02-1975بوقرن  مسعود167342113660

2611.8333-09-1985بوشارب  ريمة167442105677

0211.8333-10-1987سوامس  هنية167542116319

2711.8306-01-1984بورحلة  مريم167642113206

1411.8306-06-1979بن ناصر  وردة167742116569

1511.8277-09-1989مخناش  مريم167842113088

0911.8250-08-1992صويلح  سمية167942107475

1711.8194-01-1990جوامع  وداد168042116423

1511.8194-02-1982بوسيس  حياة168142104229

0611.8111-04-1984دراوي  زكية168242105830

0311.8083-12-1990بحرية  حياة168342104233

0711.8056-07-1982بسيري  سميحة168442107890

0311.8056-03-1981بن قيبة  حبيبة168542103167

1611.8056-04-1982بوكحلة  ليلى168642112484

0211.8055-03-1991علي علوي  أسماء168742100456

2611.8055-10-1984بورنان  سهيل168842108387

0411.8055-06-1977بولحية  نصيرة168942115144

0511.8055-08-1990رحاحلة  ايمان169042102549

0311.8055-11-1981بوغازي  سعيدة169142107045

0411.7972-01-1984بوقليع  خديجة169242104442

2511.7944-02-1984دريهم  فريدة169342111029

1311.7917-12-1985خزوز  لمياء169442112309

0411.7889-09-1988بوزكري  فتيحة169542110803

0311.7861-01-1986بلجهم  بارزة169642102627

1911.7861-10-1984غازي  غالية169742110253

0111.7833-03-1988براك  راضية169842104955
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0411.7778-10-1987يسعد  سارة169942106451

1111.7778-04-1981بلقصير  سمية170042107666

2111.7778-08-1983زردية  ريمة170142105700

2611.7778-08-1990بوغايطة  سهيلة170242108439

2811.7778-09-1986شبلي  سعيدة170342107013

2111.7778-08-1993نطور  ابتسام170442101783

2811.7778-10-1994العيسوب  وداد170542116455

2011.7778-12-1979بورقبة  محمد علي170642112804

0611.7778-01-1991شبيرة  فطيمة170742111161

2311.7778-03-1986طارفة  عائشة170842109557

2911.7778-12-1993بورغيدة  رندة170942105545

1411.7778-03-1992قريقة  آسيا171042100054

2811.7778-06-1989سايب  زهرة171142105869

2111.7778-12-1989حتحوت  محمد عامر171242112799

1011.7778-10-1991ثوبي  عايدة171342109617

2611.7778-09-1985عقرد  منيرة171442114094

1711.7778-06-1991مقروس  مريم171542113525

3111.7778-12-1990سبول  دالل171642104737

3111.7778-10-1984خان  محمد رضا171742112794

2811.7778-09-1986مسيفات  نوال171842115582

2911.7778-11-1983معمري  بسمة171942102725

2711.7778-06-1991لوجاني  إيمان172042101534

0211.7778-02-1991نغوش  كنزة172142111977

2111.7778-06-1983بولعبايز  محمد172242112722

1511.7778-02-1987حمر العين  مريم172342113394

0711.7778-08-1984بولغب  نضيرة172442115233

1511.7778-06-1991خنشول  سارة172542106442

0311.7778-01-1990بن جدو  نادية172642114398

1211.7778-11-1980ليليا  بوخشيمة172742102889

2911.7778-06-1975زوالي  سمية172842107543

0611.7778-07-1989بومعيزة  فريدة172942110980
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1511.7778-06-1984بلعشية  نادية173042114433

1911.7778-01-1981غربي  مهدي173142114172

1611.7778-11-1983العايب  شهرزاد173242108784

0311.7778-01-1987زباغدي  سهام173342108222

1811.7778-05-1991بوغابة  حكيمة173442103501

1511.7778-08-1986زرزار  وليد173542116987

1211.7778-11-1984عرنان  وفاء173642116819

1411.7778-03-1990بن عيسى  ايمان173742102487

2111.7778-01-1983حدري  حنان173842103714

0911.7750-04-1988كرد الواد  بريزة173942102682

3011.7722-09-1991بوشلوقة  اسماء174042101933

1511.7722-11-1981بن عاشور  اسيا174142102017

2111.7694-06-1991بوالعينين  أميرة174242100886

1411.7694-05-1985حدادة  سارة174342106461

1611.7694-04-1981رحال  دالل174442104689

2111.7667-03-1984بوكرفة  كريمة174542111742

0611.7667-06-1991عشي  ايمان174642102502

1911.7611-08-1991فرناني  لمياء174742112274

2611.7583-11-1989شابي  سعاد174842106802

0211.7556-01-1980بورغيدة  لويزة174942112401

1211.7528-08-1987بورخمة  ريم175042105598

0711.7500-01-1989بويحية  نورة175142115890

2011.7500-12-1971خلفة مصابح  نجوى175242114775

1011.7500-10-1981بومعيزة  لبنى175342112167

2311.7500-01-1983يحي  مريم175442113412

2211.7500-04-1989بوفناز  أحمد175542100339

2711.7500-01-1990سطمبولي  كوثر175642112033

2411.7500-10-1981رحمان  أحمد175742100341

0811.7500-10-1974بوعمامة  نصيرة175842115139

0211.7500-01-1985مصيبح  نوال175942115494

1611.7500-02-1991بوقربة  أحالم176042100320
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.7389-12-1976مزغيش  وحيدة176142116384

2511.7361-09-1984بودماغ  آسيا176242100009

1911.7333-02-1989بورنان  سليمة176342107373

0411.7333-02-1982غاشو  شريفة176442108647

0111.7250-01-1980عبد النوري  يوسف176542117375

1211.7223-07-1981العيسوب  أمال176642100720

2611.7222-04-1983عوادي  عفاف176742110051

0911.7222-02-1992الزيغد  مروة176842112906

2211.7222-03-1993زروال  نزهة176942114900

0811.7222-11-1990سرداني  عبلة177042109846

2711.7222-04-1991بوالصوف  ابتسام177142101767

2011.7222-04-1986بوقفة عتامن  زهية177242105921

0111.7222-08-1992صالح عياش  منى177342114036

1411.7222-08-1989شعاب  صبرين177442109045

0511.7222-01-1993حداد  فيروز177542111592

2411.7222-10-1981علي لمويس  أمال177642100712

1111.7222-07-1980بولمناجل  هدى177742116179

1711.7222-08-1992الصغير  بسمة177842102757

2111.7222-03-1993بلقاسم ازالة  جهاد177942103072

0211.7222-04-1992بن رايس  إيمان178042101439

2211.7222-01-1991بوالطل  صبرينة178142109089

0311.7222-07-1991غرباوي  سمية178242107625

2611.7222-12-1991جوامع  سالم178342106595

2511.7222-03-1988بودور  أمال178442100848

1311.7222-07-1989غربي  أمال178542100703

1011.7222-09-1984مهيلة  وردة178642116536

1511.7222-05-1992حنافي  رقية178742105458

2411.7222-02-1986لمناجلية  وحيدة178842116387

0211.7222-05-1992بوعبعوب  نور الهدى178942115723

0211.7222-10-1981لوشي  فريدة179042111044

1911.7222-03-1989قربوع  فتيحة179142110884
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0311.7222-03-1991العلوش  سارة179242106488

0411.7222-02-1977مشري  نعيمة179342115271

0711.7222-06-1982مصيبح  ليلى179442112477

1611.7222-05-1989مقيمح  يمينة179542117339

0711.7222-03-1987عويش  نهاد179642115419

1311.7222-12-1977طاهير  كريمة179742111707

0911.7222-01-1990نطور  إيمان179842101627

0811.7222-01-1991بوخرباطة  فتيحة179942110885

0611.7222-06-1991رضاونية  جهاد180042103075

1011.7222-06-1992معروف  حنان180142103699

1811.7222-04-1981شيدوح  سمية180242107605

0911.7222-05-1987لكحل  شريفة180342108644

1911.7222-04-1987طوطو  سمية180442107721

3011.7222-01-1991بلعيدي  اسماء180542101970

1711.7222-02-1990بوخملة  اميرة180642102350

1111.7222-04-1989قارة  نوال180742115521

2511.7222-10-1983حمودة  نبيلة180842114549

0511.7222-09-1990قروي  ياسمين180942117138

2111.7222-07-1980بوشوخة  مسعودة181042113669

1111.7222-02-1983قداح  وسيلة181142116763

1911.7222-01-1982العايب  صبرينة181242109082

1111.7222-10-1981بداي  هدى181342116141

1711.7167-05-1982مرامرية  لمية181442112386

1411.7111-11-1990شلية  كوثر181542112025

1711.7056-04-1982ركي  نصيرة181642115152

0811.7000-06-1991قريبع  سارة181742106370

0211.7000-10-1989سيسطة  زينة181842106176

0411.7000-02-1983سيليني  مريم181942123075

0811.6945-06-1983خليل  عبلة182042109881

1711.6945-02-1992عاشور  زينب182142106138

1611.6944-03-1993بلجهم  هاجر182242123258
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2711.6944-02-1987شوابي  مريم182342113283

2811.6944-05-1992وازطة  أسامة182442100356

1911.6944-04-1983بكوش  أشواق182542100650

0811.6917-12-1979بلمقنعي  صباح182642109029

3011.6917-05-1992بوبكر  سارة182742106297

0511.6916-02-1989بونعمة  مريم182842113279

1911.6833-03-1984كعوان  فتيحة182942110846

0511.6833-03-1984قدور  نبيلة183042114610

1511.6777-07-1987طويل  مريم183142113097

0511.6750-02-1984حداد  وداد183242116403

0211.6750-09-1989لوراسية  مريم183342113056

0111.6667-01-1987بلقحري  فطيمة الزهراء183442111258

1311.6667-07-1991مطيش  مريم183542112936

2211.6667-01-1985لطرش  فيروز183642111525

1111.6667-12-1993يحي الشريف  هناء183742116252

2111.6667-12-1990لعدايسية  وردة183842116541

1511.6667-11-1992عبد اللي  خولة183942104572

2411.6667-04-1989شايب  نورة184042115902

0311.6667-08-1979العامري  فضيل184142111055

0811.6667-10-1986خوضر  سهام184242108298

2111.6667-12-1990بوعكاز  زينب184342106139

0111.6667-03-1994سعد جاب اهللا  احمد هاشم184442101879

2711.6667-05-1988بوطبزة  زهية184542105937

1211.6667-04-1988سليماني  مريم184642113052

2711.6667-05-1991مغار  أسماء184742100524

1111.6667-04-1990قطوش  صليحة184842109284

2211.6667-07-1985شرفي  فطيمة184942111132

0411.6667-01-1983العمدة  زوليخة185042106026

1111.6667-02-1992شكيل  نورة185142115831

1911.6667-07-1990بلقاسم كحلولي  حنان185242103928

1711.6667-03-1992قياص  بسمة185342102727
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1011.6667-04-1992دوب  فوزية185442111453

0911.6667-05-1991نحال  بشرى185542102795

2511.6667-06-1992بورغيدة  نورالهدى185642115786

2711.6667-02-1989بليزيدية  حورية185742104049

2411.6667-10-1984هادف  نورالدين185842115773

0811.6667-07-1969هدوار  محمد185942112699

0711.6667-04-1989قرياف  اسماء186042101921

1811.6667-12-1988طلحة  محمد بدرالدين186142112789

1711.6667-02-1979الفرارح  فيروز186242111591

1111.6667-08-1993قزيو  شهرة186342108725

1211.6667-02-1990بولحديد  اميرة186442102338

1411.6667-08-1993جغادر  هند186542116305

0811.6667-07-1985بوغمسة  سيف الدين186642108534

2311.6667-05-1982بوهويرة  مسيكة186742113706

2711.6667-11-1981برواق  المية186842112073

2311.6667-10-1989عليوة  ياسمين186942117139

2311.6667-06-1984معزوزي  زاهي187042105784

1211.6667-01-1986قواسمية  أسماء187142100404

1711.6667-06-1992بغيل  بسمة187242102731

2511.6667-09-1990شكاط  كنزة187342112004

3011.6667-06-1988نطور  اسماء187442101909

0111.6667-09-1987بوعافية  حمزة187542103583

2911.6667-12-1985رابح هزيلة  فريدة187642110973

1911.6667-10-1983معار  نبيلة187742114533

1811.6667-11-1988محيقني  ميمونة187842114278

2611.6667-05-1981مطيش  محمد الصغير187942112773

0211.6667-06-1992سياري  إيمان188042101522

2111.6667-01-1990فاطمة  فيصلي188142111601

1911.6667-02-1989زرقان  ريمة188242105726

1311.6667-12-1971دثوش  فريدة188342110971

1811.6667-01-1981ساطوطاح  عامر188442109613
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1311.6667-06-1991ابراهيم بوناب  وداد188542116419

0511.6611-04-1983قريوة  عبد الغني188642109735

0911.6583-02-1987مخيبي  أمال188742100811

0911.6583-02-1991صويلح الديب  فطيمة الزهراء188842111243

1311.6583-01-1980ليتيم  لويزة188942112399

1611.6583-02-1987سحقي  أمين189042101010

1511.6528-09-1990غربي  ميادة189142114260

1911.6528-10-1981العشي  نبيلة189242114525

2611.6500-11-1990عمران  منيرة189342114109

0811.6500-01-1990مغار  منى189442114038

0611.6500-05-1986بن لوصيف  يوسف189542117381

1111.6500-08-1990قناوي  سميحة189642107832

2011.6444-01-1985أوتيلي  راضية189742104974

1011.6417-07-1989بولبير  شهرزاد189842108786

0411.6389-08-1976بورقبة  زليخة189942105846

2511.6389-05-1984بودراع  نوال190042115652

1811.6389-05-1989العشي  مريم190142113383

3011.6389-11-1989ثليالني  اسماء190242101959

2811.6389-03-1986مميش  بسمة190342102763

0511.6389-07-1986لشهب  سفيان190442107138

1111.6388-11-1987بولقصيبات  عبلة190542109866

1311.6388-01-1990شيدوح  لبنى190642112169

0411.6388-01-1992احسن جاب اهللا  بسمة190742102733

3111.6361-10-1988بونشمة  خديجة190842104370

1111.6333-02-1986زهية  بوشبشب190942102896

1511.6306-04-1993بوزكري  المية191042112101

1911.6222-01-1982بوقدوم  مريم191142113046

0411.6222-06-1990خديش  صفية191242109181

1711.6139-09-1991بوحدواش  منال191342113966

0411.6111-01-1989بولهواش  ميادة191442114255

2411.6111-01-1989سعيد  سامية191542106794
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1311.6111-11-1992بولوسخ  سامية191642106784

2211.6111-05-1982شعالن  منيرة191742114129

0911.6111-10-1979بوحوش  عائشة191842109482

2811.6111-06-1988فنغور  نوال191942123309

2811.6111-07-1989روابح  أمال192042100849

2811.6111-11-1983العيسوب  لبنى192142112179

0811.6111-01-1984بريش  يسمينة192242117302

0811.6111-05-1992هوشات  منى192342113999

1711.6111-08-1987صالحي  منيرة192442114119

2511.6111-09-1990دوبالي  سارة192542106364

0511.6111-04-1984شهيب  نبيلة192642114543

3011.6111-03-1991سالمات  ندى192742114861

1611.6111-05-1991سلطان  كنزة192842111984

2511.6111-10-1980حالسي  نضيرة192942115237

2211.6111-04-1980بوكحلة  فايزة193042110767

0811.6111-07-1991خرواطي  جميلة193142103011

2811.6111-10-1992شريبط  كريمة193242111728

1011.6111-01-1987بقور  رزيقة193342105309

1011.6111-02-1990رحاحلة  منى193442114047

2311.6111-11-1983احميمة  منيرة193542114095

1711.6111-05-1986بوعنان  حنان193642103778

1711.6111-03-1986سعدون  سميحة193742107814

1911.6111-02-1979ظافري  هدى193842116146

3011.6111-09-1991عواد  نور الهدى193942115700

3111.6111-08-1992بوالفول  حفصة194042103423

1711.6111-12-1986معلم  حنان194142103703

3011.6111-03-1982مشري  شهرزاد194242108768

2411.6111-10-1987قسادري  صباح194342109030

2011.6111-09-1982بن ضيف  زهور194442105911

2111.6111-08-1993بن يوسف  حياة194542104198

0711.6111-05-1992برحايل بودودة  مفيدة194642113739
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0611.6111-05-1992كحلوش  فوزية194742111417

1911.6111-02-1983أوضايفية  سميرة194842107984

0211.6111-05-1982قمش  هدي194942116207

0111.6111-01-1988حالس  نادية195042114309

0811.6111-03-1982لعمى  علجية195142110098

1711.6111-06-1989قدوس  احالم195242101848

0411.6111-11-1990حالج  اسماء195342101923

0111.6111-04-1993مخناش  أمينة195442101042

2911.6111-07-1986بلقحري  مونى195542114220

2211.6111-07-1987ساسان  قلتوم195642111613

0711.6111-10-1989مزغيش  وسام195742116619

0711.6111-01-1984جمال  كنزة195842111974

1011.6111-05-1990بن ناصر  حنان195942103712

1611.6111-08-1981ديبون  وردة196042116531

2311.6111-07-1990لقصير  نصيرة196142115166

3011.6111-09-1986شكريدة  خيرالدين196242104651

0411.6111-02-1985بودبزة  نسرين196342114943

2511.6111-07-1988بعيكر  حنان196442103799

1211.6111-11-1991بولحديد  أمال196542100781

0211.6111-11-1988بيرة  إكرام196642101347

2711.6111-01-1987بوقدح  محمد أمين196742112739

2711.6111-10-1987غول  دالل196842104715

1011.6111-09-1988سطايلي  مريم196942113603

0111.6111-10-1986عزوز  عليمة197042110139

0111.6111-01-1992مصالوي  وردة197142116489

2211.6111-05-1991مهري  نريمان197242114896

1111.6111-12-1987جبين  سامية197342106636

1311.6111-05-1986بوحدرة  فاتح197442110377

1211.6083-10-1987بونور  حنيفة197542104012

0911.6028-08-1991مغربي  شيماء197642108843

3011.6028-03-1987سيساوي  هالة197742116055

الصفحة  64 من 111

page 64 / 170



التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2811.6028-12-1979بوغواص  شبيلة197842108605

1311.5972-01-1991بن ساسي  صافية197942108908

2411.5972-07-1988محفوظ  رفيقة198042105407

1211.5972-08-1980بوحوش  عبد الغاني198142109727

1011.5944-02-1985خلفاوي  وردة198242116546

2811.5944-01-1989زوالي  رابح198342104867

1711.5944-12-1984لوبادي  اميرة198442102363

0511.5889-04-1990عكوشي  سارة198542106322

2511.5889-02-1989ظريف  أسماء198642100553

2811.5861-09-1990عبوبو  صبرين198742109047

2411.5834-01-1985أحسن جاب اهللا  فتيحة198842110881

0811.5834-07-1989عمر زعيمش  أمال198942100761

0411.5833-12-1989دباح  فوزية199042111377

1511.5833-11-1992لعداسي  ريمة199142105715

0711.5833-12-1988كعوان  مريم199242113082

2711.5833-08-1985العايب  يمينة199342117346

2111.5833-06-1988بوسيس  مريم199442113435

2811.5833-05-1987لشهب  مريم199542113289

2311.5833-02-1982قايد قيوش  سمية199642107630

0111.5806-02-1989العمدة  سليمة199742107316

0111.5778-02-1983شنيقي  نبيلة199842114587

1611.5750-02-1988عليوة  سارة199942106455

2011.5639-11-1988صبحي  شافية200042108591

2011.5639-04-1987حميدة  راضية200142104975

2311.5556-01-1988حفايظية  محمود200242112828

3111.5556-07-1987شكاط  زينب200342106046

0711.5556-06-1993قصعة  سهيلة200442108466

1711.5556-06-1988بوسيرب  نرجس200542114880

0711.5556-03-1975زيغد  نجيبة200642114835

2211.5556-04-1989فنغور  سارة200742106248

2111.5556-01-1991نجاح  خديجة200842104439
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2211.5556-05-1982ويشاوي  علي200942110118

0311.5556-01-1989بوشعالي  نعيمة201042115326

2311.5556-09-1985مومن  يسمينة201142117294

2811.5556-03-1980بولزاز  سماح201242107438

2611.5556-08-1987بوشارب  فريدة201342110966

1211.5556-09-1991بكاي  إيمان201442101479

2811.5556-10-1989شوقي  رقية201542105486

0311.5556-06-1986بن عبدي  فاطمة201642110517

1211.5556-02-1988بوعجار  عبد الرحيم201742109691

1411.5556-08-1980دباح  صورية201842109383

0511.5556-03-1987بوالكرطوس  جميلة201942103035

1611.5556-04-1987بوبايو  هدى202042116125

3111.5556-08-1987شاوش  الزهراء202142122973

2311.5556-02-1986نورة  بوحالل202242102888

1411.5556-02-1982حمادة  سعيدة202342107065

1811.5556-04-1981بومعيزة  نضيرة202442115234

3111.5556-01-1992جغادر  سماح202542107402

2511.5556-07-1992مقحوت  مروى202642112928

1511.5556-02-1985عباس  زهرة202742105880

0211.5556-05-1988عزوزي  بسمة202842102745

2511.5556-11-1982بوطاطة  سامية202942106781

2111.5556-12-1990ناصرشويطر  منى203042114044

0111.5556-06-1990بوحالة  خالف203142104498

0211.5556-11-1987شواح  مريم203242113641

1011.5556-10-1982دردار  زهية203342105940

1111.5556-04-1991بوسماعت  احسان203442101813

2411.5556-07-1989بن ناقة  يسمينة203542117289

0911.5556-02-1991خياط  شيماء203642108819

1911.5556-07-1987مقدم  عليمة203742110137

0611.5556-10-1984سناني  سمير203842107935

2211.5556-01-1978بوزناد  منيرة203942114149
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0111.5556-07-1987رامول  احمد204042101865

3111.5556-08-1986بعداش  جهيدة204142103120

2011.5556-05-1986عليوش  نادية204242114393

2011.5556-03-1991العايب  لويزة204342112415

2811.5556-02-1985زعير  نجاة204442114656

1211.5556-06-1993بلمقنعي  سمية204542107566

0411.5556-01-1991لبديوي  سامية204642106693

2711.5556-10-1978بوضياف  عائشة204742109497

2811.5556-08-1988بشاري  سمية204842107752

0111.5556-01-1985غريوج  حسينة204942103392

2111.5556-03-1991تعباني  حنان205042103706

1211.5556-03-1979بولحية  محمد205142112688

2211.5556-03-1986بوقفة  أمال205242100838

1711.5556-10-1991رخو م  دنيا زاد205342104839

2011.5556-09-1983شعابنة  امينة205442102390

0111.5556-01-1985بورية  سامية205542106635

1411.5556-03-1991لعرايجي  الزهرة205642102105

0211.5556-03-1990بوغاغة  سمية205742107717

2611.5556-01-1988بوغاغة  سمية205842107601

0311.5556-07-1979بوعيطة  نعيمة205942115265

1711.5556-12-1992مخلوف  مريم206042113527

2211.5556-08-1980فطيسي  حياة206142104163

0211.5556-06-1990بن يوسف  وداد206242116401

3111.5556-08-1991نحال  حنان206342103773

2811.5556-10-1992لعكيكزة  وداد206442116406

0111.5528-01-1979شعالن  رضا206542105387

2211.5500-08-1979ثليجان  حورية206642104068

3111.5472-08-1985لمرابط  منيرة206742114142

1611.5472-05-1989بعطيش  شيماء206842108821

2511.5417-05-1982بلوم  آمال206942100105

1911.5417-03-1979براهيمي  فطيمة207042111213
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0811.5389-12-1989الزبسة  أمال207142100677

2011.5389-06-1987بودراع  وردة207242116571

0811.5389-09-1990زردية  إيمان207342101669

3011.5278-05-1984لعلوش  سامية207442106757

0611.5278-04-1981زياري  سهام207542108376

2511.5278-11-1990مسيفات  أسماء207642100479

2911.5278-09-1992معلم  ليندة207742112591

1911.5278-03-1983بوعتروس  الزهرة207842102079

0811.5278-04-1980رحيمي  ريحانة207942105578

1811.5277-05-1981بورزام  ليلى208042112494

0611.5167-03-1991علمي نصر الدين  نعيمة208142115257

1111.5139-03-1988رحامنية  هجيرة208242116086

2011.5139-06-1990لعور  سارة208342106290

0111.5139-02-1979عبادة  حورية208442104076

2911.5112-05-1991تيتام  سارة208542106399

0411.5111-02-1988دحمان  نجوى208642114778

2911.5111-06-1983سطارة  وهيبة208742117059

2311.5083-11-1987بوالعينين  فريد208842110963

0411.5083-10-1990بومليطة  ايمان208942102535

2911.5056-05-1982دريدح  دليلة209042104785

2811.5056-04-1986بوخاري  سعيدة209142107031

0911.5028-09-1989حاليس  سهام209242108350

0411.5000-10-1984سعدي  لمياء209342112357

0111.5000-02-1987بطاط  لمياء209442112344

0411.5000-12-1987شاوي  ليلى209542112461

3011.5000-01-1983بولحروز  عماد209642110158

1611.5000-01-1991ماجني  بلدية209742102864

1411.5000-05-1987لعور  عبد اهللا209842109776

3011.5000-01-1992سبعون  سهير209942123031

2811.5000-11-1991طاوتي  رحمة210042105211

1111.5000-04-1989حسناوي  سمية210142107587
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0411.5000-09-1983مسعودي  ريمة210242105643

0111.5000-01-1984لشهب  رتيبة210342105147

0811.5000-09-1984بوحديبة  نوال210442115616

1711.5000-02-1993بوقرين  ابتسام210542101697

2311.5000-03-1979زريدحي  وهيبة210642117065

2911.5000-07-1991مجراب  بسمة210742102764

2111.5000-12-1988عنزي  سعاد210842106878

1311.5000-12-1988بوقرارة  امينة210942102434

0711.5000-06-1983مسعي  أحمد211042100340

1111.5000-05-1980خزوز  نبيلة211142114499

2411.5000-05-1990صويلح  إيمان211242101461

0111.5000-01-1989بودليوة  رشيدة211342105356

0211.5000-03-1984جقريف  وفاء211442116845

0111.5000-03-1987شليغم  مريم211542113208

2711.5000-08-1979ريابي  ياسمينة211642117160

0111.5000-09-1980شنوف  سهام211742108330

2411.5000-12-1980شويط  عائشة211842109528

3011.5000-10-1980سحاب  مهيرة211942114195

2511.5000-05-1986علوان  حسيبة212042103309

0211.5000-09-1986صويلح  وحيد212142116366

2011.5000-06-1982بن رابح  أنيسة212242101207

0511.5000-10-1993بومدين  هاجر212342116026

0411.5000-12-1990بن ذيب  مروة212442112904

2811.5000-05-1990سلطان  نسيمة212542115095

2811.5000-04-1986بوعبسة  وردة212642116526

2011.5000-03-1983جغادر  نورالدين212742115772

2211.5000-05-1992بولقصع  هالة212842116046

2311.5000-08-1987يحي  ريمة212942105626

1811.5000-01-1988قطاف  وداد213042116412

1211.5000-03-1991بن رضوان  رباب213142105071

1811.5000-07-1988بوقروط  راضية213242104934
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1811.5000-04-1988بوشينة  خيرة213342104660

2811.5000-09-1980دقيش  رتيبة213442105138

0211.5000-04-1988شويط  حليمة213542103522

0211.5000-11-1990بلعزارة  محبوبة213642112623

1111.5000-05-1980هامل  دليلة213742104761

0611.5000-04-1984بلقاسم إزالة  نوال213842115499

0311.5000-01-1982حمالوي  فؤادة213942110343

2611.5000-07-1991جمعون  نريمان214042114891

1511.5000-10-1985بو الريش  نورية214142115928

2611.5000-09-1988كودري  أمينة214242101101

3011.5000-06-1990لرقم  هدى214342116147

2811.5000-08-1987بلعابد  إيمان214442101651

1811.5000-07-1976رحمان  نصيرة214542115143

2311.5000-08-1983قرس  فاروق214642110424

2211.5000-03-1984مشحود  حياة214742104206

2411.5000-04-1990خديش  خديجة214842104325

1511.5000-04-1987سيساوي  بسمة214942102735

1011.5000-10-1980لشهب  المية215042112058

2511.5000-10-1991بعزيز  فريال215142110939

0611.5000-08-1986بوشربط  سميرة215242107977

1611.5000-04-1988جمال  ليندة215342112565

2811.5000-01-1983تايحي  سليمة215442107379

2411.5000-02-1992بوشارب  إيمان215542101455

2811.5000-04-1987بوزناد  هدى215642116188

0311.5000-10-1991وطواط  نبيلة215742114520

0811.5000-09-1984سياري  شريفة215842108626

0111.5000-09-1991سايب  مريم215942113503

3011.5000-11-1990مشاطي  عهد216042110215

0411.5000-12-1991جبابلة  حنان216142103752

2111.4972-01-1990شكيرد  صباح216242108994

2611.4944-03-1992شويط  مريم216342113133
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1611.4944-06-1976خطاب  نهاد216442115404

1011.4917-09-1990زرزور  رقية216542105445

2111.4917-11-1991عزازة  هيبة216642116334

0111.4889-01-1990فروم  وليد216742116998

2411.4861-12-1989شبور  وفاء216842116808

0411.4861-10-1980نغواش  فتيحة216942110829

2011.4861-06-1971بوخدشة  سعد217042106983

1811.4833-08-1991بوفروك  صورية217142109320

2611.4778-04-1982قيرة  عائشة217242109522

1111.4778-10-1990جغادر  سارة217342106307

0811.4778-06-1985طنفور  سميرة217442108102

1911.4723-04-1987بوناموس  سارة217542106556

0911.4723-09-1983خودير  زينة217642106180

0211.4723-10-1988عايش  سعيدة217742107087

0211.4723-04-1990بن عبد القادر  الهام217842102164

2311.4722-07-1982بوعافية  شافية217942108582

2311.4722-05-1991كرور  شادية218042123221

2111.4722-10-1989زنير  عليمة218142110151

2711.4722-12-1992ناصرشويطر  آمنة218242100151

2611.4722-05-1982سعدالي  سعيدة218342107066

0211.4722-12-1985بدبودي  أمال218442100682

1511.4694-07-1987بلوم  غنية218542110310

1911.4639-04-1992فورة  آمال218642100081

2611.4556-10-1984خنشول  لمياء218742112294

0211.4556-01-1986شاوي  حنان218842103964

0611.4556-06-1982بوعزيزي  هدى218942116174

2711.4472-05-1990ماجن  وردة219042116606

2411.4444-02-1990لعور عوادي  المية219142112111

0411.4444-05-1987رزاقي  أحالم219242100217

2511.4444-07-1989بوغاغة  لمياء219342112311

0211.4444-04-1985بوقارين  حنان219442103860
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1511.4444-05-1993ساطوح  حسناء219542103266

0311.4444-03-1980بوشوخ  وهيبة219642117041

2711.4444-06-1992سحقي  شيماء219742108842

0411.4444-01-1983محمد بن علي  فتيحة219842110873

0611.4444-08-1988قنوش  سعاد219942106812

2011.4444-02-1986بودواب  نسمة220042114970

0211.4444-04-1980عياش  زبيدة220142105793

0211.4444-06-1978عليدرة  لمياء220242112355

1411.4444-02-1991بوكرمة  رقية220342105475

2111.4444-11-1991قعبور  فاطمة الزهراء220442110685

3111.4444-01-1989معاليم  ياسر220542117124

2011.4444-06-1990بريهي  إيمان220642101443

1711.4444-07-1992عياد  وردة220742116584

0811.4444-04-1991ليتيم  ريم220842105620

2611.4444-06-1991عتامن  سيهام220942108538

2811.4444-02-1989بوخروف  صبرينة221042109062

2411.4444-04-1986بوبريق  نزيهة221142114905

1211.4444-05-1985جوامع  حسيبة221242103289

2211.4444-04-1993رحاي  إيمان221342101498

2411.4444-11-1991يسعد  سمية221442107796

0311.4444-03-1986بن جامع  صليحة221542109276

1411.4444-04-1993عثامن  إيمان221642101609

1711.4444-10-1990حليمي  مريم221742123074

2711.4444-07-1989بوساليع  زينب221842106130

0411.4444-02-1990الجاصة  فريدة221942111034

0911.4444-10-1990بوشبشب  إيمان222042101473

2611.4444-09-1991درامن  حنان222142103871

1911.4444-02-1981بوزوالغ  نصيرة222242115202

2011.4444-05-1988غميط  دالل222342104723

0811.4444-04-1986بلعشية  ابتسام222442101731

0511.4444-01-1980سناني  وردية222542116612
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2411.4444-02-1988عتيق  كنزة222642111980

1711.4444-10-1984برقوق  يسمينة222742117282

2411.4444-05-1988بولكرع  سمية222842107747

1411.4444-08-1992العايب  أميرة222942100947

0511.4444-03-1992معلم  رقية223042105490

2011.4444-01-1994بيضة  لبني223142112213

2511.4444-11-1988تومي  أمينة223242101053

1711.4444-06-1984بوكلوة  نوال223342115645

2011.4444-08-1992ديبون ساهل  خولة223442104555

0611.4444-09-1990حناشي  سارة223542106515

2211.4444-01-1991بوحياصة  محمد الصديق223642112770

2511.4444-09-1993بلوصيف  منى223742114005

2211.4444-05-1993هدام  سارة223842106569

0211.4444-06-1990بودبزة  نبيلة223942114534

1111.4444-06-1987سعدوني  فاتن224042110382

2411.4444-12-1985بوغمسة  لطفي224142112228

3011.4444-08-1986حجيج  مهدية224242114184

2211.4444-01-1991كحول  جهيدة224342103101

2211.4444-07-1987بوسالم  اسماء224442101895

2511.4444-09-1986زياري  نوهاد224542115933

1611.4444-01-1987سعدي  مهدي224642114168

1611.4444-12-1981بن عربية  محمد الصغير224742112772

0411.4389-01-1983طراد  سليمة224842107381

2511.4389-09-1987غزلي  صابر224942108854

1211.4361-02-1989بولحية  زغدة225042105812

2911.4361-03-1988عبوبو  صورية225142109314

1511.4333-04-1975لعورسطايحي  فيطمة225242111602

0311.4306-06-1992أودينة  أحالم225342100254

0811.4278-07-1987سيوان  عريفة225442109945

0811.4278-09-1988قرقاط  حنان225542103733

0111.4194-09-1983شواف  رقية225642105487
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2111.4167-05-1989العيدي سيسطة  سارة225742106546

1811.4167-09-1993سعد اهللا  نهلة225842115424

0311.4167-09-1987بوقفة  مريم225942113235

1711.4167-05-1982ابراهيمي  نسيم226042114981

0111.4167-11-1990صويلح  سهام226142108243

0611.4167-04-1986مكسن  زهور226242105909

2611.4167-07-1975اورال  جيهان حسنين226342103136

1011.4166-01-1991محيقني  عزيزة226442109996

1811.4166-10-1992رحاي  حياة226542104172

2211.4166-03-1991شليغم  مريم226642113550

1211.4166-08-1990بن سعود  محمد االمين226742112757

0311.4138-06-1989ساكر  نوال226842115543

2311.4111-01-1980بوتسبيح  نادية226942114409

0811.4056-06-1975قرس  فضية227042111054

2711.4056-03-1988لخشين  نورة227142115839

0911.4027-01-1988دربال  سارة227242106280

1611.4000-07-1988قرفي  سمية227342107458

1411.4000-10-1987شرايطي  نبيلة227442114594

1411.3917-08-1989زردية  مريم227542113556

1011.3889-12-1990هادفي  أحالم227642100201

1311.3889-10-1989عمر زعيمش  منال227742113909

1211.3889-12-1984بونور  نصيرة227842115206

2611.3889-01-1987طوبال  مليكة227942113844

2411.3889-04-1993لعجيمي  عبد الحليم228042109656

2511.3889-01-1991بوكرع  أسماء228142100452

1911.3889-04-1992طرايفي  آسيا228242100020

0111.3889-04-1992بزاز  فاطمة الزهراء228342110650

0511.3889-12-1985العايب  مليكة228442113886

2111.3889-09-1993كريط  شيماء228542108850

2311.3889-01-1978زنير  عبد القادر228642109752

1211.3889-12-1990بيرة  فارس228742123043
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2211.3889-10-1980بوقنة  نعيمة228842115309

0711.3889-01-1989شطاح  نضيرة228942115223

2611.3889-02-1983عليوط  عائشة229042109534

1211.3889-06-1987بن بوخشو  فاطمة زهرة229142110708

1611.3889-02-1982لعور  مرام229242112880

1111.3889-10-1992عوداش  صارة229342108890

3011.3889-08-1992بن ديب  سليمة229442107311

2411.3889-07-1984العلوي  سميرة229542108007

1711.3889-11-1982جيالني  يسمينة229642117287

2011.3889-01-1993خيدوس  سهيلة229742108401

2111.3889-07-1986لعوافي  كريمة229842111658

2511.3889-04-1988زعالني  نعيمة229942115337

1711.3889-05-1986يحياوي  حفصة230042103414

0511.3889-03-1984سوسي  سهام230142108348

0311.3889-02-1986علي قشي  سميحة230242107816

2311.3889-10-1991ساحلي  خديجة230342104413

2711.3889-03-1985لحمر  زينب230442123210

1411.3889-07-1988بوتوقة  سمية230542107613

1811.3889-12-1993بولعقود  اخالص230642101880

1211.3889-09-1992غليلة  نجية230742114849

2811.3889-01-1987موات  شهرزاد230842108789

1711.3889-11-1987الحيول  نضيرة230942115212

1211.3889-01-1992شبلي  كنزة231042112003

0611.3889-01-1982فاخت  مسيكة231142113696

0211.3889-11-1987بلوصيف  سعيدة231242107024

2611.3889-05-1988لكحل  زهية231342105952

2511.3889-09-1984بوجنيبة  سعيدة231442107047

1511.3889-01-1989عليوة  ايمان231542102560

0611.3889-06-1980بوشارب  وهيبة231642117025

0411.3889-02-1970جامعي  وسيلة231742116693

3011.3889-09-1990بوالصلصال  فطيمة الزهراء231842111241
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0811.3889-04-1989موس  حياة231942104222

0811.3889-02-1982قتر  شافية232042108593

1711.3889-05-1990زريزر  محمد رمزي232142112796

2011.3889-06-1978شالط  أمال232242100835

0411.3889-11-1989خلفة  سمية232342107809

0911.3889-03-1981بولهوشات  ياسمينة232442117158

1611.3889-07-1991زقار  اسيا232542101999

1811.3889-07-1990بلكحلة  أمينة232642101048

0411.3889-09-1986سطوح  فاطمة232742110500

2211.3889-12-1985بورويس  محمد الفاتح232842112781

1811.3889-10-1991حمزاوي  سماح232942107410

2811.3889-12-1992عمري  أمال233042100804

0911.3889-04-1978زيغد  صونية233142109405

2011.3889-10-1984بولغنم  حكيمة233242103469

1611.3889-06-1992سواعدي  شهرزاد233342108756

2811.3889-10-1993أحسن جاب اهللا  فاطمة الزهراء233442110681

0311.3889-03-1993زرزور  كنزة233542112002

0111.3833-11-1984شقالل  وردة233642116493

1911.3833-09-1983سعد عيسوس  حياة233742104112

1011.3806-02-1990ديلمي  أمال233842100846

2511.3806-04-1975قنطاس  فريدة233942111010

1711.3778-08-1990قسوم  حنان234042103921

2011.3723-01-1978بازين  فتيحة234142110897

2111.3722-12-1991العلمي  أحالم234242100304

0511.3667-10-1989يسعد  وفاء234342116909

1011.3667-05-1973بن هندة  حياة234442104213

1711.3667-06-1977حمروش  رتيبة234542105144

1511.3639-12-1990كريطة  زينب234642106136

1311.3612-01-1991طورش  عبلة234742109856

1211.3612-09-1985ين موسى  نعيمة234842115370

1511.3612-02-1987سويسي  شهرة234942108706
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2011.3612-04-1993لعوافي  أمال235042100776

1811.3611-10-1990صويلح  مريم235142113538

0411.3611-08-1980رحاي  مروان235242112889

1711.3416-03-1991بكوش  مريم235342113417

2311.3361-03-1978بوقدوم  نورالهدي235442115795

2811.3333-12-1992والف  عبلة235542109847

0611.3333-01-1990زيايتة  لويزة235642112410

0511.3333-07-1983بلجهم  فطيمة235742111194

2411.3333-08-1991شريبط  غنية235842110325

2411.3333-01-1986بوشليحة  سهيلة235942108437

0811.3333-11-1989كحراط  المية236042112120

2911.3333-04-1988مساسط  مريم236142113459

3111.3333-05-1986لحول  إيمان236242101481

0711.3333-02-1997خديش  طارق236342109423

2111.3333-06-1986نحنوح  عادل236442109593

0211.3333-09-1979بلونيس  ليلى236542112509

0811.3333-08-1980دباح  الويزة236642102233

0711.3333-11-1992صياد  حنان236742103731

2611.3333-06-1989مناع  سماح236842107424

3111.3333-12-1985مختاري  سميرة236942108036

1211.3333-09-1991سرداني  صبرينة237042109058

1711.3333-08-1980بومصباح  فايزة237142110746

1211.3333-04-1988بوستي  سمية237242107493

2911.3333-01-1987خبايزة  لمياء237342112283

0711.3333-02-1979رجاتي  عريفة237442109950

0511.3333-12-1984شعور  نوال237542115598

2611.3333-10-1983زروال  حنان237642103705

1411.3333-06-1992بالم  خديجة237742104417

0811.3333-04-1974مسيعد  منير237842114083

3011.3333-10-1991دربال  سارة237942106250

2911.3333-04-1989بوعنان  سمية238042107755
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1911.3333-09-1991سليماني  فتيحة238142110805

1111.3333-06-1988شاوش  غنية238242110297

2011.3333-04-1989منيجل  إيمان238342101483

1511.3333-01-1991هريو  وردة238442116605

2511.3333-09-1990لشهب  يمينة238542117341

1711.3333-11-1985العشي  حسيبة238642103273

0111.3333-05-1990زيبوش  دالل238742104698

2611.3333-08-1988بولقنافد  أمينة238842101172

1511.3333-04-1991لرقم  سليمة238942107312

2911.3333-05-1984النغرة  سارة239042106282

2211.3333-12-1970شرايطي  فريدة239142111006

1111.3333-06-1992صبيحي  وردة239242116522

1411.3333-12-1989قرين  إيمان239342101484

2811.3333-09-1990قداح  هند239442116314

2411.3333-03-1987زادة  الزهرة239542102098

2411.3333-02-1984بوبعيو  مريم239642113539

2211.3333-06-1989كاملي  إيمان239742101640

0411.3333-09-1991بوالريش  لويزة239842112414

0811.3333-12-1981بوحبل  نوال239942115588

2411.3333-08-1985عبوبو  المية240042112067

1611.3333-03-1991زوالي  محمد عالء الدين240142112803

2911.3333-01-1992بوكرمة  كنزة240242112012

0211.3333-01-1989كرايم  إيناس240342101688

1211.3333-01-1989بن خوخة  مصعب240442113722

2111.3333-11-1991بلجهم  اسماء240542101961

1911.3333-09-1988بوودن  توفيق240642102933

2211.3333-04-1989وينز  فطيمة240742111210

2011.3333-08-1991بوشنقير  مروة240842112901

0111.3333-01-1988لزغد  إسمهان240942101332

0711.3333-09-1991ساسي الصغير  أمينة241042101174

1111.3333-01-1987علي ساسي  مريم241142113058
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3011.3333-05-1982أحمد لشهب  إبتسام241242101271

0811.3333-01-1992حراش  حليمة241342103530

2511.3333-01-1989بولغب  سميرة241442108056

1511.3333-08-1974احسان  يونس241542117396

0211.3333-06-1977قيواص  نزيهة241642114907

2011.3306-12-1993شخار  تركية241742102909

2511.3278-08-1990جديد  هاجر241842116003

2911.3222-03-1990بومصران  رقية241942105492

1311.3222-02-1986عبدلي  وفاء242042116779

1811.3167-08-1989سروندة  عائشة242142109483

1511.3167-06-1986لشهب  وسيلة242242116731

0211.3112-01-1985بوعنان  مريم242342113355

1011.3111-03-1977زيبوري  صورية242442109325

0811.3111-02-1991زرقوط  حفصة242542103411

0511.3056-01-1982عمر زعيمش  فتيحة242642110851

0311.3056-07-1989بومطمد  فضيلة242742111065

0311.3056-06-1992غالم  بشرى242842102780

2211.3056-10-1984بولقمة  حسينة242942103393

1811.3056-07-1982إينال  أسماء243042100590

0211.3056-04-1991إبراهيمي  ليلية243142112550

2211.3056-03-1988واشم  لبنى243242112175

2311.3056-05-1989لعروم  نوال243342115659

2411.3056-01-1982فريدة  حداد243442103194

3011.3056-07-1990تويقر  رحمة243542105178

1811.3055-05-1992بوسنطوح  وليد243642117005

0811.3028-06-1979مشري  منيرة243742114134

0411.3000-10-1988غميط  امينة243842102427

1811.3000-09-1982شنيقر  لبنى243942112163

1211.2917-06-1982بوودن  وهيبة244042117063

3111.2917-03-1986باسوط  فتيحة244142110917

1611.2861-04-1979قطوش  زين الدين244242106039
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2411.2861-11-1985بوبعيو  سعيدة244342107033

1811.2833-12-1990محمد حمرون  مريم244442112980

2811.2833-04-1981قربوع  صورية244542109350

2511.2805-01-1979بوكرمة  فضيلة244642111068

2511.2805-05-1991بولبير  سارة244742106291

1111.2778-12-1989رحيمي  زهيرة244842106007

2811.2778-09-1984شارف  اسيا244942102000

1211.2778-11-1987غصمون  مريم245042113011

2211.2778-06-1990ليتيم  إيمان245142101513

3111.2778-12-1985حسيني  حنان245242103750

1511.2778-11-1990بوالكره  حياة245342104170

1111.2778-03-1992مريني  ريمة245442105699

0411.2778-11-1987لزرق  أسماء245542100475

1611.2778-09-1991بولسنان  ياسر245642117129

2411.2778-11-1989بوطغان  جمال245742102984

1711.2778-04-1988مرابط  آنسة245842100167

1111.2778-09-1989بن جدو  جوهرة245942103130

2111.2778-02-1982بولشفار  ياسين246042117235

1411.2778-12-1990سلطان  ياسمينة246142117184

0411.2778-01-1987تزير  ثلجة246242102955

2411.2778-06-1986بن لكحل  كريمة246342111851

0411.2778-12-1988عالط  ريمة246442105721

0411.2778-01-1990خوالد  أميرة246542100966

1511.2778-03-1990كحول  نظيرة246642115251

2111.2778-10-1993بعيرة  فتيحة246742110806

1711.2778-08-1990العمدة  ليلى246842112463

0711.2778-07-1990دريهم  حمزة246942103601

0411.2778-07-1987العاصمي  رشيدة247042105345

1211.2778-01-1991بولقنافد  أميرة247142100895

2211.2778-02-1993علوان  نور الهدى247242115713

1911.2778-07-1990بوغاغة  بسمة247342102749

الصفحة  80 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1111.2778-09-1990بشاغة  مريم247442112945

2311.2778-10-1988قربوع  لبنة247542112145

1711.2778-02-1987مطاطلة  خديجة247642104434

2111.2778-04-1990الواهم مصابح  شمس الدين247742108685

2411.2778-07-1989صويلح الديب  مريم247842113198

0811.2778-01-1987بوكرع  فطيمة الزهرة247942111270

1911.2778-10-1991يسعد  مريم248042113515

0511.2778-10-1987بوراوي  نعيمة248142115293

2311.2778-04-1989بوسطوح  زينب248242106126

1011.2778-04-1984بوشليحة  صورية248342109330

2711.2778-01-1981بوسنان  إسمهان248442101322

0911.2778-02-1985بوشعور  مريم248542113124

1811.2778-10-1992قروط  منال248642113925

2511.2778-02-1988بوصبيعة  ياسمين248742117136

0111.2778-08-1993سيساوي  سليمة248842107319

3011.2778-09-1991لعطيوي  أميرة248942100959

0811.2778-01-1988قابلي  صبيحة249042109158

2811.2778-03-1988بن عبيد  اميرة249142102344

1811.2778-07-1992العكايشي  نورة249242115828

0111.2778-05-1990يونس بوعصيدة  مريم249342113512

2111.2778-07-1990بولكلوك  دليلة249442104779

0311.2778-02-1986قنطاس  عبد الوهاب249542109821

2611.2778-04-1991بولعراس  خولة249642104631

2711.2778-08-1989بوعفار  هناء249742116287

2311.2778-09-1986غاصب  سيف الدين249842108530

2211.2778-03-1982مهري  أحمد249942100351

1811.2778-01-1988زغدودي  فاطمة الزهراء250042110599

0111.2778-03-1984داود  مهدية250142114183

0711.2778-01-1992قراي  وسيلة ايمان250242116770

2711.2778-08-1991غاصب  وفاء250342116913

0311.2778-10-1993جودي  اسمهان250442101979

الصفحة  81 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0311.2778-04-1987قريفي  فاطمة الزهراء250542110528

2611.2778-02-1983بن يوسف  مسعودة250642113676

0711.2778-04-1984زوالي  فؤاد250742110339

0711.2778-06-1984نوال  قطش250842111612

1411.2778-01-1991بوالبير  محمد الصالح250942112762

0611.2778-10-1988عساس  إيمان251042101600

2311.2778-01-1989بوحديبة  أسامة251142100362

0211.2750-01-1988خنطيط  سمية251242107597

0111.2750-11-1990عطوي  فاطمة251342110456

1311.2722-04-1990ناصر  وحيدة251442116369

1711.2694-10-1989جخار  خديجة251542104356

0511.2694-02-1986شويط  مسيكة251642113707

1611.2667-03-1985ركاب  توفيق251742102937

0111.2639-01-1990حليلو  وردة251842116500

1011.2611-03-1986جبابلة  وهيبة251942117111

2011.2611-01-1983بن ناصر  حكيمة252042103471

0811.2611-12-1975لقام  وسيلة252142116730

3011.2500-03-1988مسيف  مريم252242113130

0811.2500-07-1991حمادة  لبنى252342112183

1311.2500-04-1993رحيلي  ريمة252442105660

0611.2500-08-1982دريدي  زهير252542105982

2511.2500-11-1986بولحديد  هشام252642116218

1011.2472-01-1985تاجر  صليحة252742109207

0811.2444-10-1987مطاطلة  آسيا252842100019

2811.2444-01-1990رماش  وفاء252942116801

2911.2444-11-1988بوجريدة  آمنة253042100144

1011.2444-06-1988ساسان  جميلة253142103065

1611.2389-01-1985خوضر  زهيرة253242105999

0211.2389-05-1985بوربيغ  نرجس253342114868

0511.2361-06-1985نايم  صورية253442109392

1411.2334-02-1989بلخير  نوال253542115492
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0511.2333-11-1991أم العز  سميرة253642108038

0511.2333-04-1988دوب  دنيا253742104824

2611.2333-08-1984دريسي  سعاد253842106837

1411.2306-08-1986شريط  سمية253942107748

2911.2306-08-1987لبيض  نسيمة254042115007

2511.2250-05-1984فنازي  أسماء254142100416

0111.2250-09-1993شارف  رحمة254242105216

2911.2250-04-1990كشرود  أسماء254342100407

0111.2222-01-1990بن يحي  لمياء254442112298

1611.2222-08-1992حمزاوي  وفاء254542116871

0911.2222-12-1985يسعد  وهيبة254642117097

0811.2222-01-1977طبعي جفال  سمية254742107682

0511.2222-12-1984طلبة  وفاء254842116860

0411.2222-04-1982بوعنيقة  سامية254942106790

3011.2222-09-1987زمولي  حنان255042104003

2311.2222-04-1989ساكر  اسماء255142101965

1311.2222-08-1988بوجادي  سارة255242106326

2311.2222-03-1991غليلة  مديحة255342112850

0111.2222-04-1985بوالليف  نبيلة255442114560

2811.2222-02-1988لزغد  سارة255542106410

0311.2222-01-1992لقام  قمرة255642111616

2111.2222-06-1988بوالشعور  وردة255742116581

2011.2222-06-1986بوسنطوح  أحمد255842100327

1711.2222-09-1991بن نعيجي  المية255942112117

1011.2222-09-1980غريش  حورية256042104052

2811.2222-06-1992بوقليع  نورة256142115826

2711.2222-08-1993بوبكر  خليدة256242104513

0411.2222-07-1984قارة لعور  إيمان256342101442

3011.2222-12-1984بودماغ  منيرة256442114118

1511.2222-09-1987بومالى  ابتسام256542101704

2011.2222-12-1984بوغمسة  وسيلة256642116716

الصفحة  83 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.2222-04-1988بعبوش  مريم256742113135

2111.2222-04-1988رقيوع  عائشة256842109541

2911.2222-05-1989خروفي  سميرة256942108096

1111.2222-05-1981خوالد  ياسين257042117233

2511.2222-08-1989مصيبح  اميرة257142102381

1911.2222-04-1988صالح عياش  خالد257242104294

1411.2222-01-1987بوغازي  فتيحة257342110903

2711.2222-07-1988الواهم  فضيلة257442111089

1011.2222-04-1993قاسمي  سعيدة257542107076

1511.2222-02-1981بن حمروش  منيرة257642114147

1311.2222-01-1993بن جدو  مروى257742112929

2611.2222-02-1979أحفايظية  سمير257842107926

2611.2222-01-1988عمر زعيمش  عثمان257942109934

0711.2222-03-1983بوزوالغ  فاروق258042110426

2711.2222-04-1980بوبطة  سمير258142107930

1011.2222-11-1988دريسي  ميادة258242114263

0411.2222-04-1977عليوة  سميحة258342107873

0111.2222-09-1979العلمي  مفيدة258442113735

0611.2222-04-1979دراوي  صورية258542109338

0611.2222-03-1977بلقاسم كحلولي  حدة258642103198

3011.2222-07-1988بولحديد  ايمان258742102516

1511.2222-08-1991بوثلجة  عبير258842109911

3011.2222-03-1974بولحفة  مسعودة258942113666

1111.2222-03-1991بوقلوف  امال259042102309

1811.2222-07-1980رحاي  مجدة259142112618

0911.2222-06-1979زيبوش  وحيدة259242116368

3011.2222-05-1990بوزراع  سمية259342107767

0311.2222-11-1983بوحجلة  سفيان259442107127

1911.2222-08-1982بودالعة  رضا259542105382

2411.2222-08-1984غاصب  الويزة259642102228

3011.2222-09-1991بومود  وسام259742116669

الصفحة  84 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2111.2222-12-1992لبوز  صباح259842108968

1711.2222-04-1992بوربطة  ليلى259942112499

2511.2222-02-1992بن زايد  حسنة260042103268

2411.2222-02-1989حفصي  خديجة260142104371

2711.2222-10-1982بلواهم  نزيهة260242114919

3011.2222-10-1987عاللي  عالء الدين260342110090

0411.2222-11-1988بن زايد  سفيان260442107126

0111.2222-02-1981مزيان  رمزي260542105512

1611.2222-01-1977غرباوي  نادية260642114308

1711.2222-10-1983لرقم  نجاة260742114674

0711.2222-08-1978بوريو  ياسين260842117255

2511.2222-11-1990العيور  اسماء260942101920

1211.2194-12-1984جوامع  وفاء261042116823

1411.2194-06-1985قروط  وسيلة261142116698

1911.2167-12-1990حافي  امينة261242102393

2011.2083-06-1991دربال  نجوى261342114793

2811.2028-05-1987بونعاس  فاطمة الزهراء261442110656

2611.2028-09-1971مفروش  وردة261542116488

2011.1945-02-1990دوب  سامية261642106696

1711.1945-06-1992جوامع  نهاد261742115410

1911.1945-12-1991سواني  أحالم261842100239

2211.1945-05-1984حروادي  نصر الدين261942115126

1311.1945-08-1991بوعبيد  مريم262042113066

0511.1944-06-1989مقنعي  زهرة262142105885

0511.1944-10-1987ساعدروانة  آمال262242100095

1711.1944-01-1989صويلح  وفاء262342116811

2711.1917-07-1984بوحجلة  فايزة262442123233

1211.1917-02-1986حداد  فاطمة262542110431

2911.1917-01-1975ساسي هادف  يمينة262642117351

0711.1889-05-1977مزغاش  كاتية262742111625

1211.1778-10-1984بليل  خديجة262842104449

الصفحة  85 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2511.1778-05-1983بوسالمة  أسماء262942100439

2511.1778-08-1991ربيعي  نجيبة263042114826

1711.1778-02-1986زعيمن  مريم263142113545

1911.1778-10-1982بوزناد  فوزية263242111469

2011.1750-01-1992العلمي  فاطمة الزهراء263342110660

0611.1694-03-1985زطوط  أمينة263442101069

0311.1667-09-1988بشيري  راضية263542104960

2411.1667-04-1990رماش  سارة263642106362

1411.1667-11-1985زنير  سليمة263742107323

2811.1667-03-1993بوبقار  أحالم263842100218

0511.1667-07-1985لواتي  كريمة263942111702

1911.1667-08-1990لداي  فاطمة الزهراء264042110612

2711.1667-12-1989شنيخر  زهيرة264142106014

1511.1667-12-1991لبصير  نجيبة264242114828

3011.1667-09-1985طبوش  مريم264342113276

2611.1667-11-1991بوعرورة  أميرة264442100994

2811.1667-03-1993موهوب  أسماء264542100495

1011.1667-07-1990عقون  خديجة264642104377

1311.1667-02-1993لعربي  حنان264742103940

0911.1667-06-1992بوعسلة  رفيقة264842105408

2211.1667-10-1988مخبي  مريم264942113149

1411.1667-04-1992سعدة خلخال  رحمة265042105174

1211.1667-07-1985مخبوش  عادل265142109588

0111.1667-03-1992بوديبة  سوسن265242108486

1811.1667-08-1985بوقرطة  عزيزة265342109987

0611.1667-07-1993بن مليط  سلمى265442107228

2811.1667-04-1989شيدوح  علي ياسر265542110134

1911.1667-02-1989دموش  أحالم265642100183

1911.1667-06-1990جبابلة  إيمان265742101478

1211.1667-11-1981بوخبزة  صبرينة265842109048

0511.1667-12-1987حميود  فريدة265942111038

الصفحة  86 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1111.1667-02-1990كريم  سهام266042108300

1211.1667-05-1981بولعسل  العياشي266142102149

1211.1667-06-1993لحواولة  منال266242113990

2911.1667-03-1990راهم  هدى266342116180

1611.1667-03-1982سعد جاب اهللا  ريم266442105614

2511.1667-01-1991عربية  أمير الدين266542100874

0911.1667-06-1992سريحن  امنة266642102330

0711.1667-05-1990بوصوفة  سمية266742107703

0311.1667-07-1988محمد بن علي  فاطمة266842110482

2611.1667-09-1993عبد النوري  مريم266942113308

1911.1667-05-1989بوزيدي  رقية267042105489

0111.1667-01-1984سلطاني  نادية267142114307

1111.1667-06-1989العوادي  الخنساء267242122972

0811.1667-03-1983لعرافة  مسعودة267342113685

0411.1667-10-1989كودري  حسام267442103225

0111.1667-03-1974عبداللي  كمال267542111921

2811.1667-10-1982الحيول  خالد267642104289

0511.1667-11-1990فورو  هناء267742116279

1611.1667-05-1977طرايفي  ثلجة267842102949

1711.1667-07-1993برحال  هيبة رفيدة267942116344

2511.1667-03-1989راشد  نوال268042115584

1111.1667-07-1973بوشحيط  كريمة268142123060

0811.1667-03-1986بولغرايف  سعيدة268242107083

1911.1667-09-1979لخشين  عبلة268342109877

1811.1667-07-1986عليلي  زهرة268442105903

2811.1667-02-1978بوشعور  نوال268542115592

2811.1667-01-1990بكوش  وداد268642116432

2011.1667-03-1984شعالل  مسعودة268742113683

0411.1667-01-1981يحياوي  حياة268842104138

0411.1667-04-1988سطوح  عماد268942110156

2911.1667-08-1987حمازة  ايمان269042102546
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0411.1667-04-1990بن عبد القادر  رحمة269142105179

2111.1667-06-1987دواس  حمزة269242103588

1211.1667-12-1983بورهدون  حورية269342104026

1511.1667-02-1986خوني  إلهام269442101390

1911.1667-04-1987ساسي هادف  وليد269542116988

2011.1667-09-1974بولغرايف  صورية269642109341

2111.1667-01-1975خراف  فتيحة269742110807

3011.1667-01-1988تباني  دالل269842104687

1411.1667-01-1983بودليوة  عيسى269942110229

2311.1667-09-1993مروش  زينب270042106105

1611.1667-06-1990مقريبي  نعيمة270142115298

1911.1667-07-1988بولعسل  أنس270242101194

0611.1667-12-1989حاجي  راضية270342105009

2211.1667-01-1991بن حضري  دالل270442104707

2911.1583-03-1980نفير  نادية270542114430

0211.1556-10-1988بوقريو  خديجة270642104384

0611.1500-06-1988زروق  أمنة270742100858

2411.1500-07-1986تومي  نور الهدى270842115764

1811.1500-03-1990بوزكري  مريم270942112937

2611.1444-04-1988بودرميم  سعاد271042123014

1711.1389-10-1987خنشول  سارة271142106428

2811.1389-12-1983قطوش  لمياء271242112310

0411.1389-05-1987شخار  ثورية271342102957

2011.1389-07-1992ساعد حميدش  ريمة271442105739

2911.1388-12-1985ناصري  سميحة271542107888

0911.1388-08-1982ساسي  سعاد271642106887

1211.1388-07-1990بابوري  سميحة271742107843

2211.1388-04-1992عبد النبي  امال271842102257

1311.1388-05-1983ديبون ساهل  ايمان271942102497

2711.1361-09-1982صغير  آسيا272042100016

1211.1361-01-1988بن قيبة  إيمان272142101515

الصفحة  88 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1111.1306-06-1974مطاطلة  نادية272242114346

1711.1250-08-1992مصيبح  عبد الحكيم272342109654

2811.1139-03-1984معمري  سامي272442106615

0111.1111-07-1985مزيري  ياسمينة272542117188

0611.1111-04-1992لوراسي  محمد لمين272642112809

2411.1111-02-1989بوشوخ  اسماء272742101935

0311.1111-10-1981بشيري  محمود272842112830

1311.1111-01-1987كحول  آسيا272942100046

1411.1111-05-1975بن غرس اهللا  وردة273042116540

2311.1111-03-1990نمر  وسام273142116679

2711.1111-09-1986عبد النوري  فتيحة273242110883

0411.1111-02-1990كربوش  فطيمة الزهراء273342111228

0511.1111-06-1993يعقوبي  سومية273442108514

1311.1111-02-1982حجاج  مونية273542114238

2211.1111-05-1990بوفدح بديسي  وردة273642116518

1411.1111-08-1988الشيخ  إيمان273742101520

2911.1111-05-1992هاشمي  أحالم273842100247

2411.1111-04-1980بوكلوة  راضية273942104908

2911.1111-06-1987قصابي  فيروز274042111544

2711.1111-10-1992لعور عوادي  سميرة274142108110

0211.1111-08-1986سعيود  نوال274242115496

2211.1111-11-1982بلوم  مريم274342113331

1311.1111-07-1981كغوش  ميادة274442114257

2411.1111-08-1992تبسي  أميرة274542100951

2511.1111-01-1986بوطحرة  فاطمة الزهراء274642110597

0111.1111-12-1971شريبط  وردة274742116525

0411.1111-11-1978مقالتني  عبلة274842109875

1811.1111-09-1993بكوش  كريمة274942111871

2311.1111-12-1984محمد تيش تيش  ابتسام275042101748

1911.1111-04-1990مقرون  زينب275142106061

0611.1111-03-1985بوعكاز  العطرة275242102147

الصفحة  89 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0411.1111-07-1988صحراوي  سارة275342106298

2411.1111-10-1993بلعيدي  كلثوم275442111892

0811.1111-02-1982الحيمر  بلقاسم275542102868

1211.1111-10-1992بوعيطة  وفاء275642116858

0311.1111-11-1988بلهي  نوال275742115497

1211.1111-01-1985بشوع  حفصية275842103425

2511.1111-12-1987بسارني  كريمة275942111695

1811.1111-05-1990سايح  أسماء276042100555

2811.1111-11-1991صروب  منال276142113921

1011.1111-06-1989خديش  حسام الدين276242122979

2511.1111-03-1986قصعة  حورية276342104023

0911.1111-05-1985قبايلي  حفيظة276442103436

2711.1111-04-1991عبد الباقي  ربيحة حنين276542105095

1511.1111-02-1992بن يوسف  نور الهدى276642115689

2011.1111-11-1983بوجناح  نوال276742115597

2011.1111-03-1991طقيق  منال276842113981

2511.1111-05-1988بولغرايف  زينب276942106118

2111.1111-09-1990فنغور  خديجة277042104346

2911.1111-07-1988بوحلوس  شهيرة277142108808

1811.1111-05-1982كارك  فؤاد277242110334

0911.1111-02-1979خلوط  مولود277342114211

1811.1111-04-1986يونس  ربيحة277442105087

1111.1111-12-1992يسعد  آسيا277542100038

1911.1111-01-1983ولهاصي  نادية277642114426

2411.1111-01-1988قريوة  زينب277742106044

2011.1111-02-1991بوغاغة  هشام277842116234

0211.1111-05-1988فاضل  هاجر277942115978

0211.1111-04-1986عيبش روانة  حياة278042104225

2011.1111-12-1992كحول  طارق278142109429

0211.1111-05-1981زواينية  وداد278242116465

1211.1111-09-1990بوستة  رشيدة278342105372

الصفحة  90 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.1111-06-1981عزاز  وافية278442116353

2611.1111-08-1989نطور  نبيلة278542114505

1611.1111-12-1991حدادي  أميرة278642100986

3111.1111-01-1989بولمرق  وداد278742116411

0211.1028-02-1990الواهم  وفاء278842116962

1811.0972-03-1990بوقدوم  سمية278942107454

2611.0944-10-1986قحام  سارة279042106431

1911.0944-05-1979مغراري  وهيبة279142117062

2011.0834-08-1989قروط  زهية279242105960

1311.0834-12-1987شليغم  سهام279342108256

0811.0834-10-1982شطاح  سهام279442108284

1511.0834-12-1987شريم  مريم279542113043

3011.0834-11-1980يونسية  فتيحة279642110910

2211.0833-03-1991بولومة  سارة279742106544

0711.0833-02-1989العايب  المية279842112138

1011.0833-03-1980لقام  عبلة279942109841

1111.0833-04-1988قريد  جواد280042103122

2611.0806-02-1991نواري  مريم280142113148

1711.0806-01-1983غميط  سالف280242107167

1611.0778-05-1979جمعون  نورة280342115895

2111.0722-04-1991مرجي  ياسمينة280442117212

2811.0667-02-1981العمدة  زينة280542106162

1111.0638-08-1985سناني  أمال280642100743

1211.0611-06-1976لطرش  حورية280742104043

2011.0556-10-1985بوصفصاف  زبيدة280842105805

1511.0556-03-1983بوالكرطوس  المية280942112109

2211.0556-07-1992سنيقر  نور الهدى281042115752

1511.0556-02-1982باسوط  فاطمة الزهراء281142110569

1811.0556-01-1986سعدون  مريم281242113374

2911.0556-01-1988زاحي  راضية281342104913

1211.0556-12-1987بودماغ  رحمة281442105186

الصفحة  91 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2511.0556-06-1990سالطنية  خولة281542104627

0111.0556-01-1988حركات  سارة281642106323

2111.0556-03-1988لغموش  فوزية281742111438

2111.0556-04-1993عميرة  ايمان281842102479

2811.0556-02-1992بوالريش  مسيكة281942113691

0311.0556-01-1982بولبير  زليخة282042105841

1311.0556-01-1972بوشنقير  عزيز282142109978

0311.0556-02-1990بومدين  حياة282242104177

0311.0556-10-1982بويديوة  سماح282342107403

0811.0556-12-1992شكاط  منى282442114008

0111.0556-01-1989مشري  سومية282542108507

2411.0556-07-1989بوشامة  أحالم282642100274

0611.0556-10-1992حتحوت  نسيمة282742115096

0311.0556-10-1988قريد  خامسة282842104314

2811.0556-12-1988بريك  بركاهم282942102673

0711.0556-04-1983بودخانة  نصيرة283042115205

1211.0556-03-1985بونمورة  إبتسام283142101256

2411.0556-08-1991بوزكري  كمال283242111940

2411.0556-08-1991عنان  وهيبة283342117048

2211.0556-07-1991بوحوش  إيمان283442101528

1111.0556-02-1991قربوع  فضيلة283542111096

1911.0556-04-1987كحلوش  صبرينة283642109088

2211.0556-10-1987سباغ  أمال283742100794

0411.0556-11-1985بوطلبة  مسيكة283842113699

0611.0556-12-1990طلعة  سمية283942107496

0711.0556-08-1989حمراس  سماح284042107417

1411.0556-03-1992خزوز  وداد284142116477

1711.0556-11-1984زروال  ريمة284242105659

1211.0556-06-1993بوتوقة  لمياء284342112289

0111.0556-10-1988بولسنان  مريم284442113450

1411.0556-04-1992غميرد  إلهام284542101380

الصفحة  92 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0411.0556-08-1986بوعقبة  سهام284642108202

0211.0556-01-1978بابوري  نسيمة284742114990

0811.0556-09-1991عطوي  سميحة284842107877

3111.0556-12-1991خوالد  إلهام284942101391

1911.0556-05-1992عليوة  سارة285042106561

2311.0556-03-1989جيالني  احالم285142101851

2511.0556-06-1992بوعكاز  خولة285242104641

1311.0556-09-1982شريفي  أمال285342100809

1611.0556-11-1989خراف  فاطمة285442110515

1111.0556-01-1982لعور  حبيبة285542103183

0711.0556-01-1993سجادي  مريم285642113262

0511.0556-06-1985عليوش  بالل285742102856

2011.0556-12-1987بوحوش  نورة285842115901

2311.0556-01-1989صليصلي  حياة285942104098

1811.0556-07-1990بودبان  مريم286042113523

2911.0556-05-1988بومعزة  حورية286142104039

0711.0556-11-1993شريط  أحالم286242100296

1111.0556-05-1992بوحجلة  صالح الدين286342123039

0711.0556-07-1979شرين  سماح286442107391

1111.0556-08-1987احمد شكاط  مهدي286542114174

1711.0556-02-1973زيتوني  نجية286642114847

0411.0556-07-1983منيغد  حياة286742104226

1911.0556-09-1977بليطي  نادية286842114459

0411.0556-11-1985العايب  عائشة286942109502

0211.0556-12-1987بوخالفة  سهام287042108378

1311.0556-12-1991زوالي  أمينة287142101163

0911.0556-01-1982تواتي  سهام287242108306

3011.0472-01-1993طيبط  فاطمة287342110475

0411.0472-06-1988هواين  بشرى287442102779

1111.0472-01-1986بلمير  سامية287542106774

2611.0444-10-1983سرات  وهيبة287642117074

الصفحة  93 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1711.0444-09-1988طريف  زهية287742105922

1711.0444-10-1987عربية  سارة287842106417

2511.0389-09-1985بنضال  فايزة287942110777

2611.0389-08-1987شريط  أمال288042123190

1311.0361-05-1984قربوع  نعيمة288142115342

2311.0306-02-1980بولقروش  أمال288242100749

2011.0278-04-1992بولغلم  سارة288342106243

2611.0278-01-1977شنيقر  فتيحة288442110882

0211.0277-01-1983خوضر  نعيمة288542115330

2511.0277-07-1989بولعسل  سعاد288642106861

0311.0277-07-1985قرواح  سارة288742123212

0611.0277-05-1986لعكيكزة  داود288842104674

2711.0277-09-1986رامول  زينب288942106131

2711.0277-10-1991بولحديد  سامية289042106637

2411.0250-02-1988بليقز  نعيمة289142115327

2011.0250-06-1981زغدود مبارك  سامية289242106629

1211.0194-07-1992سوامس  سمية289342107588

1111.0194-09-1982بولسنان  زازية289442105781

1511.0167-01-1989بودرالي  صارة289542108886

0411.0138-08-1981الحيمر  آسية289642100060

0511.0000-04-1983هنداي  المية289742112105

1811.0000-04-1982بوطغان  زليخة289842105842

0411.0000-06-1988مجاني  سعاد289942106833

0111.0000-01-1980سرسوب  زينة290042106169

2711.0000-09-1992حمر الراس  سارة290142106575

0811.0000-04-1981بوشمع  نجوة290242114761

0911.0000-02-1993دريدح  اميرة290342102340

1011.0000-02-1987بعداش  نجمة290442114735

1911.0000-04-1990بشنيخ  عفاف290542110025

2411.0000-06-1993حالسي  خولة290642104632

3011.0000-01-1988بودردارة  هاجر290742116017
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2111.0000-02-1990عايش  سارة290842106571

1711.0000-02-1985العايب  عبلة290942109857

1511.0000-09-1990ليتيم  راضية291042104990

2711.0000-04-1990بوشبشب  إيمان291142101625

0211.0000-01-1992قربوع  سمية291242107476

2311.0000-05-1984فرطاس  أماني291342100854

1911.0000-01-1987بوعوينة  أسماء291442100450

0911.0000-04-1989بوشريحة  فهيمة291542111350

0511.0000-02-1983سيليني  نور الدين291642115677

0911.0000-05-1986شريم  وفاء291742116853

1911.0000-09-1992بوصرة  سميرة291842108092

2711.0000-03-1992ساطوح  سعيدة291942106997

2911.0000-07-1987بوغازي  أمينة292042101023

1711.0000-04-1993بكوش  شيماء292142108836

1111.0000-09-1985بولقطوط  زهيرة292242106004

1611.0000-03-1989عطوي  وردة292342116538

2111.0000-06-1983قاطي  وفاء292442116932

2811.0000-11-1991قرين  مروة292542112909

1211.0000-03-1989عبد اللي  فاطمة الزهراء292642110598

0211.0000-07-1988جوامع  إيمان292742101444

1211.0000-11-1986العامري  حورية292842104054

0811.0000-05-1991بوذراع  فايزة292942110741

2411.0000-02-1985تباني  زينب293042106058

0711.0000-04-1988طمين  وسيلة293142116689

1511.0000-11-1991نويصر  أميرة293242100893

2411.0000-06-1991بورطال  تقوى293342102922

2211.0000-03-1987رميتة  نعيمة293442115314

2711.0000-04-1983كعوان  سهيلة293542108454

1611.0000-08-1990بوشطاطة  مريم293642113169

2811.0000-04-1991بوكلوة  وائل293742116346

1211.0000-04-1986بوعوينة  جهاد293842103083
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1911.0000-05-1980خنيش  زهور293942105915

1311.0000-06-1988سيساوي  سارة294042106286

2911.0000-05-1991بولحية  أسماء294142100488

0611.0000-04-1982خمخوم  عتيقة294242109928

1811.0000-03-1977بوجادي  فيروز294342111579

0411.0000-03-1992رجم  وفاء294442116882

1411.0000-03-1991بوغازي  حسينة294542103352

0911.0000-01-1992يمني  أمينة294642101019

0211.0000-02-1985ابراهيم بوناب  مريم294742113341

0811.0000-01-1980لوصيف  حسينة294842103354

0111.0000-12-1970توهام  فيصل294942111599

0611.0000-10-1988بويديوه  مريم295042113431

2711.0000-07-1983زقاري  سعاد295142106968

2311.0000-06-1987ظريف  نصيرة295242115190

0911.0000-05-1987بوربيات  مريم295342113322

1811.0000-04-1981لنكار  حباة295442103137

1011.0000-02-1977بوشريخة  سمية295542107801

1511.0000-11-1982عماري  راضية295642104933

2111.0000-04-1992شيدواح  كنزة295742112017

0611.0000-01-1990غاصب  كريمة295842111672

0111.0000-03-1991الهاينة  فاطمة الزهراء295942110582

0711.0000-06-1973صويلح  نورة296042115906

1711.0000-06-1990بوقالل  ليلة296142112423

1811.0000-11-1983بن فليو  حميدة296242103639

2511.0000-07-1983شلي  عزالدين296342109963

1710.9944-03-1986دادو  رحيمة296442105235

1810.9917-11-1989بوعكاز  فايزة296542110760

0810.9861-06-1980بولقنافد  صليحة296642109295

3010.9750-03-1986جغادر  مونية296742114233

1610.9723-07-1983بوعفار  مرزاقة296842112883

0910.9723-11-1987حمدوش  مريم296942113102
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0610.9723-01-1986مغبون  سامية297042106675

2510.9723-03-1992مقدم  أسماء297142100415

1210.9723-01-1987سحول  نوال297242115643

1410.9722-12-1993شردودة  إيمان297342101558

0110.9722-01-1990جاب اهللا  نسيمة297442115015

1310.9722-03-1990سفود  ايمان297542102458

2510.9722-02-1979رزاقي  جيهان297642103135

1310.9694-06-1989سياري  منال297742113914

2110.9639-10-1986بوديبة  سعاد297842106826

2910.9639-05-1989بوبقة  المية297942112135

1110.9472-04-1983مصباح  حياة298042104193

2410.9444-03-1984بن غالية  مفيدة298142113797

2210.9444-07-1993لطرش  فاطمة الزهراء298242110657

0810.9444-11-1987مراجي  حسينة298342103366

0310.9444-09-1984خملة  زوليخة298442106024

1010.9444-09-1993بوالريش  هالة298542116051

0110.9444-08-1990بوشوخ  سارة298642106427

2010.9444-05-1987بوناب  عفاف298742110042

0310.9444-09-1988بورمة  فريدة298842111031

0210.9444-08-1983قريمد  نسيمة298942115061

3010.9444-08-1985زوين  فتيحة299042110880

2710.9444-01-1992قدماني  إيمان299142101586

3110.9444-12-1981عاتي  نوال299242115483

2310.9444-09-1988قطوش  دليلة299342104780

1310.9444-03-1992جدو  نهاد299442115421

1010.9444-09-1984سلوم  الخامسة299542102052

1910.9444-07-1990لعطوي  وفاء299642116786

2210.9444-11-1990شلية  أسماء299742100516

1510.9444-04-1989بكوش  فتيحة299842110895

1110.9444-06-1985بوخميس  رفيقة299942105420

1010.9444-09-1981بوكلوة  صباح300042108972
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3010.9444-03-1990خريف نصر الدين  أسماء300142100505

1310.9444-07-1992بوسنة  فايزة300242110755

0410.9444-11-1988العايب  لبني300342112211

2010.9444-05-1991خطاب  وليد300442116981

0510.9444-03-1991شاوش  رزيقة300542105280

1110.9444-01-1993ميهوب  أميرة300642100930

1010.9444-10-1987بيلق  دليلة300742104794

1110.9444-11-1988بودخانة  نزيهة300842114926

1610.9444-06-1990سعد عيسوس  مسيكة300942113693

0110.9444-11-1981بن صغير  سعاد301042106940

2010.9444-03-1988ضاد  إلهام301142101407

2110.9444-06-1991العيدي سيسطة  حبيبة301242103148

0710.9444-09-1992بوقدوم  عواطف301342110216

2710.9444-09-1993بوعنان  ريمة301442105728

1110.9444-09-1981براهيمي  زينب301542106117

0110.9444-01-1983فغموس  مصطفى301642113717

1610.9444-07-1986رجم  وفية301742116976

0210.9444-09-1989بولسنان  إيمان301842101524

0610.9444-06-1989عمرزعيمش  منال301942113893

1710.9444-07-1987بوشلطة  امال302042102288

0810.9444-02-1969بابوري  حسام الدين302142103240

1310.9444-04-1986شابي  اسماء302242101964

2310.9444-09-1983لطرش  مفيدة302342113811

1010.9444-07-1984بشاغة  محمد302442112710

1810.9444-12-1983شياب  منير302542114087

0810.9444-05-1993بوقربة  أسماء302642100509

1310.9444-07-1990قصاب  سارة302742106539

1210.9444-04-1983جوامع  توتة302842102926

0710.9444-07-1974بازين  عبد المجيد302942109801

0710.9444-08-1987لعبادنة  كريمة303042111724

0810.9444-01-1985شريبط  نسرين303142114938
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1610.9444-06-1992جامع  خولة303242104607

1510.9444-12-1986بوفلوسة  هشام303342116241

2510.9444-06-1985بوستة  نسمة303442114962

1010.9444-04-1992مخلوف  فاطمة الزهراء303542110583

0110.9444-01-1991بولكره  نادية303642114302

0310.9444-02-1976عثامن  اسيا303742122971

1610.9444-08-1989تومي  أسماء303842100545

1510.9444-02-1991سلطان  جهاد أمينة303942103086

2010.9444-12-1990تسرعة  نعيمة304042115305

2810.9444-02-1989بوزكري  نعيمة304142115304

1810.9444-03-1991بولمدن  منال304242113938

1810.9444-07-1991بلة  زينب304342106109

0810.9444-01-1991بوزيد  أمينة304442101143

0410.9444-02-1988مكتي  نسيم304542114982

0910.9444-04-1988سليمان تيش تيش  ميساء304642114276

0610.9444-01-1990ربوش  رضوان304742105397

2310.9222-03-1989رماش  تفاحة304842102913

1710.9194-02-1985بوالكرع  إيمان304942101471

2610.9167-02-1991قورة  أحمد305042100343

1410.9167-05-1986مبيروك  شريف305142108616

1710.9167-08-1986مزيان  امال305242102263

2710.9166-04-1989بهلول  ليلى305342112513

0710.9166-05-1993كزاي  لبنى305442112189

0410.9166-11-1979بوالفيسان  أمال305542100716

0310.9166-12-1993سحقي  لبنى305642112186

0810.9166-01-1987مشري  نجوى305742114798

1110.9166-04-1992بوهة  سيد احمد305842108524

0810.9166-01-1975بوركاب  عبد اليمين305942109829

0810.9139-02-1990بزي  ياسمينة306042117181

1910.9139-12-1989كحلول  وفاء306142116919

2710.9028-06-1985لكحل  مريم306242113377
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2310.8917-02-1984حمزاوي  وهيبة306342117080

1710.8889-09-1989لكحل  راوية306442105061

1410.8889-01-1989بوودن  يسمينة306542117296

0610.8889-11-1991قويز  لمياء306642112378

0210.8889-05-1988بومصران  وردة306742116609

0810.8889-12-1986زراد  عائشة306842109494

1910.8889-07-1984بقور  فريدة306942111011

2910.8889-04-1989دريدي  لبنى307042112193

1310.8889-05-1984بوالكرطوس  أسماء307142100465

0510.8889-08-1985بليدي  رشيدة307242105381

0310.8889-01-1988بودميغات  علجية307342110097

2210.8889-11-1991قواسمية  منية307442114065

1410.8889-12-1974مرداسي  سهام307542108321

1110.8889-12-1991نفير  عبد الرؤوف307642109668

3010.8889-09-1983نطور  نجمة307742114752

0110.8889-01-1987منيعي  وحيدة307842116383

1410.8889-06-1981الواعر  زهيرة307942106009

1910.8889-05-1986فنينخ  فضيلة308042123051

1810.8889-10-1986درويش  أسماء308142100429

1010.8889-02-1989كيحل  سميحة308242107917

0110.8889-05-1982رزاقي  نرجس308342114877

0110.8889-04-1990لخليفي  سارة308442106262

2010.8889-06-1988صايت  سلوى308542107262

2610.8889-09-1991تويقر  ياسمينة308642117151

0610.8889-12-1988أحمد بودودة  حورية308742104087

1610.8889-11-1984بوطالبة  حسيبة308842103305

0310.8889-06-1978بونعمة  دنيا308942104830

2210.8889-05-1983بولغلم  إبتسام309042101266

2010.8889-08-1980حضري  منال309142123308

1310.8889-06-1991بوغابة  الزهرة309242102096

1710.8889-09-1989بوكرمة  بشرى309342102799
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المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0110.8889-10-1978بوالريش  غادة309442110241

2610.8889-12-1990لمرابط  محمد حسام الدين309542112791

0510.8889-04-1982مرابط  الويزة هدبة309642102236

3110.8889-07-1987رجيل  جهاد309742103074

2610.8889-11-1990بوصرة  نورة309842115863

0210.8889-11-1988بن صالح  الطيب حسام309942102143

2010.8889-09-1985مدبوح  محمد الطاهر310042112776

1310.8889-07-1991دباش  نجوى310142114799

1710.8889-04-1977جنحية  أمينة310242101135

1210.8806-06-1982سليماني  فريدة310342123235

0310.8778-12-1990سيسطة  فطيمة الزهراء310442111240

2310.8694-01-1993رمسية  بوقدوم310542102900

1410.8639-06-1990بوشحمة  فاطمة الزهراء310642110543

1010.8612-06-1984بوعزة  سيهام310742108539

2610.8611-08-1980بوطلبة  نجوى310842114787

2310.8611-02-1987بولحية  سامية310942106771

2610.8611-05-1990بوشحيط  نعيمة311042115346

0610.8527-02-1991مزجري  ليلى311142112430

0510.8361-05-1991أحمد لشهب  خديجة311242104328

1010.8333-04-1983لخضاري  ياسمينة311342117227

2810.8333-01-1989بابوري  سميحة311442107908

2710.8333-02-1981وادي  صبرينة311542109132

0110.8333-08-1987داود  سميرة311642108000

2410.8333-08-1982قطوش  نعيمة311742115292

1610.8333-05-1992رحال  مريم311842113252

0710.8333-05-1983بن جامع  ليلى311942112524

2610.8333-09-1992بوحروف  أمال312042100736

1010.8333-01-1989صخري  الويزة312142102223

1910.8333-04-1990دويدة  أسماء312242100557

1210.8333-02-1984قيريد  سعيدة312342107072

1410.8333-05-1982ناصري  عقيلة312442110056
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1810.8333-03-1992دخيل  أمير312542100867

2810.8333-03-1990حفايظية  سلوى312642107276

1210.8333-11-1984لخشين  لويزة312742123067

0110.8333-03-1988خزري  فاطمة الزهراء312842110644

2210.8333-07-1988درويش  أميرة312942100899

3110.8333-08-1987وادية  أسماء313042100511

0610.8333-12-1990جعفري  وردة313142116574

0110.8333-11-1989دنش  فاطمة الزهراء313242110546

2810.8333-12-1991حراث  بسمة313342102754

0210.8333-08-1988زوالي  مريم313442113321

1910.8333-02-1984فلوري  فريدة313542111016

0910.8333-03-1986صولة  عادل313642109571

3010.8333-09-1974روابح  الزهرة313742102104

2510.8333-02-1990بوسالم  وفاء313842116807

0510.8333-04-1981بوجفجوف  سامية313942106727

1410.8333-05-1984عبد النوري  محمد314042112670

2610.8333-05-1985جبين  نوال314142115614

0510.8333-03-1989سرداني  عقيلة314242110070

1710.8333-10-1989دامس  كريمة314342111777

1810.8333-09-1981حمرالراس  أميرة314442100979

1510.8333-03-1989كافي  مفيدة314542113778

0210.8333-08-1984بركات  نظيرة314642115245

1410.8333-08-1979شاقور  نصيرة314742115146

0810.8333-01-1985محمد تيش تيش  غانية314842110257

2310.8333-02-1980بوناب  منى314942114014

1810.8222-11-1985مصباح  وداد315042116431

0810.8138-05-1992بولقنافد  لبنى315142112188

0210.8056-09-1989محفوط  بسمة315242102734

0410.8056-03-1991مزدور  أحمد صابر315342100353

2510.8056-01-1988فنينخ  سارة315442106249

1510.8055-12-1987بوعسلة  لمياء315542112360
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2710.8055-04-1984يسعد  سعاد315642106827

0310.8055-08-1990بن ضيف  مريم315742113166

2010.8055-01-1990لواتي  سيف الدين315842108533

0910.8028-12-1992بوعزيز  فتيحة315942110836

2810.7944-01-1990بن سديرة  سميرة316042108023

1110.7778-02-1988بريوة  منيرة316142114131

3110.7778-07-1984فكرون  راضية316242104981

2310.7778-11-1986قمري  سعاد316342106832

1910.7778-03-1993بوصاع  نجمة316442114756

0610.7778-12-1979حميود  فتيحة316542110896

2310.7778-01-1984مرالوي  لمياء316642112264

1910.7778-07-1992أحمد سيسطة  رقية316742105483

2810.7778-04-1991بومزراق  امال316842102301

0110.7778-06-1984لعواشرية  سارة316942106494

1010.7778-05-1993العلمي  إيمان317042101665

2410.7778-10-1985دريدح  سمية317142107596

1610.7778-04-1991لوصيف  صبرينة317242109050

2710.7778-05-1991جوامع  زينات317342106043

2510.7778-03-1984بن حمادة  زهيرة317442106008

1710.7778-04-1987سوادنية  أسماء317542100504

1010.7778-07-1987حركات  حسيبة317642103323

0310.7778-08-1984لقوي  عبد الحق317742109647

2010.7778-05-1987بوالريش  محمد317842112659

2710.7778-05-1987مخناش  ياسر317942117126

1910.7778-03-1991كعباش  محمد لمين318042112813

0310.7778-01-1991بن رضوان  وسيلة318142116708

1910.7778-01-1987بوطريعة  سميرة318242107973

1610.7778-09-1985محمد حمرون  اسيا318342102009

1810.7778-02-1993بنومشيارة  أسية318442100644

2210.7778-12-1987بوشربط  ياسمينة318542117168

0310.7778-11-1992خلفة  زهية318642105967
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1510.7778-06-1987بيشاري  سوسن318742123032

1010.7778-11-1990يوجدو  باديس318842102626

2410.7778-03-1989بوجغرة  كلثوم318942111904

2410.7778-07-1992إينال  يحي319042117259

1310.7778-04-1979بولكره  ليزيا319142112421

1610.7778-04-1993ثابت  رميساء319242105524

2410.7778-03-1992جامعي  كلثوم319342111893

1710.7778-08-1992بويديوة  سامية319442106651

0910.7778-03-1993زرقوط  سهام319542108258

1510.7778-05-1983عليش  وردة319642116510

1710.7778-02-1971شنيقر  عبد العزيز319742109725

3010.7778-07-1993قروط  مليكة319842113867

1610.7778-11-1988شاوي  راضية319942104940

0910.7778-04-1978صوالحي  طارق320042109444

1310.7778-11-1991زغيود  سهام320142108221

1710.7778-09-1975بورغيدة  حياة320242104228

1410.7778-08-1992طروب  أميرة320342100969

2010.7778-02-1990دهشار  سمير320442107924

2510.7778-12-1991قنطار  فاطمة الزهراء320542110589

2310.7778-01-1990بن رايس  مريم320642113265

0210.7778-02-1991العطوي  عقيلة320742110062

0710.7778-09-1975زقار  اسمهان320842101985

2710.7778-09-1987بلحمادي  سعيدة320942107022

1110.7500-05-1986سماسل  محمد321042112707

1510.7333-02-1987كعرار  سماح321142123016

2010.7222-07-1989بوالفول  سارة321242106549

0910.7222-01-1987مزيان  عبد الكريم321342109761

1210.7222-09-1990يحي  كريمة321442111718

0810.7222-10-1992عبوبو  اكرام321542102041

1710.7222-12-1985رماش  لمين321642112389

0810.7222-10-1992كيحل  هدى321742116151
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1910.7222-04-1991قباص  لمياء321842112315

3110.7222-10-1992كعبارة  فاطمة الزهراء321942110523

1310.7222-03-1989شبل  سارة322042106372

1110.7222-02-1984سحنون  راضية322142104901

2210.7222-01-1983سليني  سلوى322242107278

2410.7222-01-1987عتروس  سميحة322342107911

1310.7222-05-1991قصعة  نادية322442114319

2510.7222-07-1986برانية  أحمد322542100332

3110.7222-08-1991شبل  امال322642102253

2410.7222-12-1982طاشي  ياسمينة322742117177

1610.7222-10-1968كربوش  محمد322842112663

1010.7222-03-1994صلعاء  أميرة322942100943

1910.7222-11-1991لعكيكزة  سليمان323042107301

3110.7222-07-1980لزغد  اسيا323142102013

0210.7222-07-1993وراللي  ايمان323242102515

1210.7222-08-1991بوشريخة  اسمهان323342101981

0710.7222-02-1984بوطعوش  نسرين323442114950

0610.7222-11-1990أحمد لشهب  سارة323542106406

0310.7222-05-1993ولجي  نسيمة323642115098

1010.7222-11-1991زيتوني  سارة ياسمين323742106584

2310.7222-09-1990بوعبد اهللا  سمية323842107636

2510.7222-08-1990بلواهم  أسماء323942100569

1810.7222-07-1988دنهاجي  الهام324042102167

1210.7222-06-1992عبد النور  غنية324142110315

3010.7222-07-1981سياري  الرامضة324242102054

0710.7222-03-1991يونس  أسماء324342100520

0210.7222-04-1991محمد بن علي  روميسة324442105558

3010.7222-12-1992الواهم مصابح  إيمان324542101650

1810.7222-11-1985بودخانة  مريم324642113233

1410.7222-04-1992روامي  صارة324742108866

1810.7222-09-1991بودفع  فتيحة324842110808

الصفحة  105 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0910.7222-05-1981زقليل  صبرينة324942109103

2210.7222-12-1992شروانة  أميرة325042100921

0110.7139-05-1988بودري  أسماء325142100607

1810.7000-07-1981بوقربة  سيهام325242108537

0610.6944-03-1992قصعة  أحالم325342100210

0410.6944-12-1982خلفة ساهل  نعيمة325442115374

2510.6944-05-1987بونمورة  زينة325542106208

0510.6834-04-1986بوالفيسان  مريم325642113292

0810.6833-02-1981بن جامع  نسيمة325742115017

2210.6667-01-1983مخبي  مليكة325842113878

2410.6667-01-1985قريش  ابتسام325942101746

0110.6667-02-1989لبديوي  فايزة326042110743

1410.6667-04-1986شتيوي بوجبيبة  اسماء326142101931

1610.6667-11-1990درويش  سومية326242108506

3010.6667-09-1986كرميش  خيرة326342104658

1010.6667-04-1979بن جامع  وردة326442116533

2610.6667-01-1990بوزرد  أسيا326542100622

1110.6667-11-1985يبرم  وردة326642116535

2810.6667-11-1991غمريان  وريدة326742116616

0610.6667-01-1984يونسية  احالم326842101861

2910.6667-03-1990جنادة  نادية326942114396

1310.6667-09-1984هايش  وهيبة327042117056

2410.6667-03-1991مرداسي  سلوى327142107252

2810.6667-05-1985حمروش  المية327242112118

1310.6667-09-1980يحياوي  خليدة327342104511

0910.6667-04-1986مسيخ  عادل327442109563

2310.6667-11-1985طقيق  نسيمة327542115102

1810.6667-05-1975بولقصيبات  هدى327642116138

1110.6667-08-1993بوقرقور  زينة327742106193

1510.6667-12-1988زراري  سهى327842108383

2810.6667-03-1983مرادي  سماح327942107404

الصفحة  106 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0510.6444-07-1990خنطيط  بسمة328042102703

1910.6388-05-1982شكير  دالل328142104712

1010.6250-02-1988قريقة  سميحة328242107905

3110.6111-03-1990ساحلي  جمانة328342102996

0810.6111-09-1989بن يوسف  آمال328442100123

2410.6111-09-1990تسابت  رقية328542105456

1310.6111-02-1989بلعشية  سميحة328642107889

2610.6111-09-1985بوركاب  فريدة328742111035

1010.6111-08-1993فكراش  المية328842112075

1310.6111-04-1986بوعوينة  فاطمة الزهراء328942110613

1010.6111-07-1987قنوش  أمينة329042101037

0410.6111-09-1983يحياوي  دالل329142104728

2010.6111-01-1988بومالحة  ابتسام329242101764

2610.6111-11-1985جبلي  فطيمة الزهرة329342111286

1110.6111-01-1982بوكحلة  ياسمينة329442117199

0110.6111-01-1990فيصلي  فوزية329542111425

2210.6111-01-1986قريقة  دهبية329642104846

2110.6111-07-1989بوصبيع إبراهيم  إيمان329742101608

0510.6111-03-1987بعبوش  سامية329842106705

2910.6111-11-1993رحاي  مريم329942123072

1410.6111-02-1990بونمور  سهيلة330042108414

1810.6111-09-1984عليوة  أمينة330142101051

2510.6111-09-1992الواعر  وفاء330242116970

3010.6111-01-1990بوراس  جميلة330342103026

2510.6111-09-1988بوغازي  حسام الدين330442103237

1210.6111-10-1989بومدين  شافية330542123033

1410.6111-09-1992بن نعيجي  إيمان330642101668

2010.6111-01-1993لعور  سميشة330742108124

3110.6111-05-1983بوناب  سناء330842108129

0710.6111-01-1989خطاب  عمر330942110204

0810.6111-12-1989النغرة  نادية331042114299

الصفحة  107 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1310.6111-11-1990شالبي  زينب331142106069

0910.6111-03-1983بوثران  أحالم331242100284

1810.6111-08-1975قطار  رتيبة331342105163

1410.6083-01-1980سراج  راضية331442104917

0610.6028-07-1987بلحساني  عريفة331542109948

0110.5944-10-1990بوعافية  أمال331642100828

2010.5889-01-1989أودينة  أميرة331742100903

1710.5834-09-1990خميس  مريم331842113236

3010.5834-10-1988بلجهم  نسيمة331942115057

1310.5834-12-1985علي لميس  ريمة332042105647

0710.5833-12-1989قنطار  ريمة332142105755

3010.5639-12-1990بولعراس  سارة332242106308

2110.5556-01-1987بوسخسخ  وردة332342116512

2910.5556-12-1991بوكرومة  كنزة332442112005

2710.5556-02-1982هنداي  ابتسام332542101709

1610.5556-01-1992محمد بوتبان  دنيازاد332642104844

1010.5556-04-1988موات  عبلة332742109885

1810.5556-11-1991العايب  سمية332842107612

1010.5556-04-1982ساطوح  فيروز332942111589

0610.5556-05-1983جوامع  موفيدة333042114207

2410.5556-05-1991خالف  خولة333142104642

2610.5556-05-1992سعدون  راضية333242104939

1510.5556-02-1991خشيرم  الياس333342102237

2210.5556-08-1991خلفة ساهل  الويزة333442102217

2910.5556-06-1988بن جامع  عبلة333542109850

1510.5556-03-1993بلعابد  أميرة333642100931

0410.5556-08-1988بوخميس  سمية333742107677

0610.5556-04-1990بومدين  المية333842112104

1810.5556-09-1983لحواولة  ليلى333942112431

2010.5556-04-1987صوادق  أمينة334042101168

1110.5556-07-1990بولعراسي  خديجة334142104409

الصفحة  108 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2410.5000-11-1989اجغيم  خولة334242104558

2810.5000-03-1988بوراوي  حبيبة334342103156

2510.5000-03-1993منصوري  أسماء334442100581

1810.5000-01-1984بولخصايم  رجاء334542105167

1910.5000-05-1990عياشي  وسام334642116677

3110.5000-12-1980بركات  ستي334742106798

0410.5000-04-1990بورية  خديجة334842104360

1510.5000-04-1990ساعد عيسوس  سهيلة334942108393

0710.5000-01-1990زعير  ياسين335042117251

0810.5000-04-1989درويش  نجيب335142114821

3010.5000-01-1989بلقصير  سهام335242108302

1210.5000-04-1991شابي  ليندة335342112578

1710.5000-07-1988بلقاضي  مريم335442113019

1010.5000-11-1988عزوز  بالل335542102863

1110.5000-07-1990الواهم مصابح  راوية335642105062

2110.5000-02-1990غرابي  فاطمة الزهراء335742110602

3010.5000-04-1991بن مرابط  خديجة335842104333

0310.5000-10-1987ديبون  فهيمة335942111323

0410.5000-10-1992بولحية  بسمة336042102706

1310.4722-04-1986عواد  آمال336142100094

2610.4722-08-1980بوطغان  زايد336242105786

1310.4694-04-1987بوزيدي  دالل336342104735

3110.4667-01-1988العكايشي  سعاد336442106819

2510.4444-07-1990زيغد  أحالم336542100260

1410.4444-11-1987بوكرفة  زهرة336642105871

0510.4444-08-1991تواتي  كريمة336742111687

2010.4444-12-1989ناصري  سهيلة336842108446

1710.4444-01-1989بوفروك  زبيدة336942105789

1410.4444-11-1985زواد  منية337042114076

1410.4444-12-1986بابوري  أميرة337142100973

1910.4444-04-1988عتامن  إبتسام337242101235

الصفحة  109 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1210.4444-11-1988بوغاغة  سمية337342107724

1610.4222-01-1990بوفروق  أسية337442100641

0910.3889-02-1989سباغ  لمياء337542112339

3110.3889-03-1982باغيل  صليحة337642109225

1210.3889-01-1987شليغم  عائشة337742109542

0410.3889-11-1986مراد  خديجة337842104433

1510.3889-04-1989دماغ  فوزية337942111429

2210.3889-10-1993لحصين  وفاء338042116791

0110.3889-12-1990مضوي  لطيفة338142112242

2910.3889-06-1993صاولة  وسيلة338242116686

2410.3889-11-1985راهم  منال338342113917

2310.3889-02-1993بلواهم  منال338442113905

1710.3889-12-1980زبغدي  بديعة338542102663

0810.3889-12-1990شواح  دنيا338642104806

1210.3889-11-1984محمديوة  محمد338742112680

1810.3889-09-1989عنيوي  رندى338842105546

0910.3889-04-1993نحنوح  حكيمة338942103466

0210.3750-09-1989سعيدي  كريمة339042111829

0210.3667-07-1983بوبصل  ميادة339142114259

0210.3611-03-1990مواس  ليندة339242112587

0710.3333-07-1988قارة  مفيدة339342113789

1910.3333-01-1989قربوع  أسماء339442100474

1110.3333-07-1989قويسم  أحالم339542100301

1410.3333-06-1975بوعزيز  رفيقة339642105431

1810.3333-08-1992بوالريش  وسام339742116680

2910.3333-09-1978عقبي  سمية339842107544

0510.3333-05-1987جغيور  أميرة339942100890

0310.3333-06-1993جقريف  رميساء340042105519

0710.3333-12-1989سوامس  منى340142114001

2010.3056-07-1991بليزيدية  لمياء340242112314

0610.3055-01-1993زبرطعي  لمياء340342112275

الصفحة  110 من 111
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1510.2778-01-1990زروال  أسماء340442100535

0510.2778-01-1987مكسن  عائشة340542109536

1610.2778-11-1987رمضان  أسماء340642100526

3010.2778-10-1991لقام  زينب340742106101

1110.2778-10-1987سرات  منيرة340842114120

0710.2778-10-1992محجوب  سميرة340942108005

0510.2778-01-1993عمراوي  سمية341042107615

2110.2611-05-1988دعاس  أمنة341142100859

0910.2500-02-1992لعقاقنة  خولة341242104589

3010.2500-04-1987بوبريكة  أحالم341342100198

2710.2222-08-1983بوفلوغة  فتيحة341442110858

0110.2222-01-1990زنير  خولة341542104574

0910.2222-06-1984مصيبح  سعاد341642106831

2310.2222-02-1984حمادي  سهام341742108353

2510.2222-06-1992بوحوش  سمية341842107514

0710.2222-05-1989عبد الباقي  عقيلة341942110066

1610.2222-10-1973تومي سياف  عائشة342042109477

1710.1667-12-1993مساعدي  محمد لمين342142112819

0710.1667-08-1993بشيري  منال342242113926

1110.1667-06-1987حجامي  راضية342342104903

0910.1388-07-1982خريف نصر الدين  لمياء342442112372

0810.0556-11-1982صياد  صليحة342542109211

0410.0000-02-1991لحنش  مليكة342642113851

الصفحة  111 من 111
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 19

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2115.6119-07-1984حمركروها  مريم142117929

1015.5869-07-1993لمرد  مريم242117926

0515.5592-05-1973عوج  جليلة342117558

0315.5420-09-1991ضيفي  سهام442117766

0715.5238-09-1985طوطاو  منية542117967

2015.5000-11-1987قواسمية  نرجس642118000

0815.3940-05-1986بوعصيدة  لمياء742117869

2015.3230-08-1991سمومة  خديجة842117591

2615.2551-11-1985درعي  منال942117962

2015.2254-10-1985مروش  أسماء1042117423

0115.2222-01-1989سعد عيسوس  ابتسام1142117494

2715.2020-02-1989لمراجي  حياة1242117586

2115.1905-07-1987حيول  نسيمة1342118004

1115.1429-01-1985بن عبدي  فوزي1442117849

2815.1428-01-1993بلقاسم ازالة  سهام1542117765

2415.0599-07-1990اورال  كريمة1642117856

0715.0000-07-1986بوكرمة  ندى1742117996

1715.0000-02-1986بومطمد  بالل1842117552

0514.9972-03-1991صولة  إيمان1942123268

0514.9957-03-1977موردي  الويزة2042117516

0814.9846-08-1987الزبسة  خديجة2142117600

0214.9285-03-1982بوفليغة  خالد2242117589

1714.9072-07-1989كعبار  عيدة2342117816

0214.9035-07-1988بوجليدة  صورية2442123118

الصفحة  1 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1514.8921-01-1980عنان  فاتح2542117820

0114.8631-10-1984ليتيم  حمزة2642117574

1414.8571-07-1992مزدور  لمياء2742123120

2614.8571-05-1988درويش  حنان2842117581

2714.8563-01-1988بوعزيز  نجوى2942117990

2214.8238-02-1991مصيبح  نجمة3042117986

1914.8214-06-1992جوامع  مريم3142117923

1914.7674-10-1988صافي  حورية3242117584

0714.7345-02-1983فكراش  معاد3342117954

0114.7143-01-1991شويط  نجوى3442117989

0814.7143-01-1988بوغازي  كريمة3542117857

2914.7143-11-1993زيادي شيبان  بشرى3642117549

0114.6850-02-1989عرود  فارس3742117821

2214.6429-03-1993غشير  بسمة3842117546

2314.5714-10-1990مطعيق  مريم3942117922

2714.5714-11-1989قروط  نزهة4042118001

2814.5254-03-1991بوالسليو  فاطمة الزهراء4142117832

0214.5163-06-1977بوناب  صبرينة4242117790

1414.4916-01-1990جمعون  فطيمة4342117845

0514.4814-02-1986راهم  نجلة4442117985

2014.4631-01-1991مزجري  أحالم4542117414

1814.4369-01-1989بوسبولة  دليلة4642117621

1814.4286-09-1990بوالشعور  سارة4742117699

2014.4285-03-1980كواسمي  نجلة4842117984

3014.4234-07-1990علي سريحن  مريم4942117928

2914.3572-11-1992الكنز  عبير5042117810

0114.2972-11-1986صلصول  وليد5142123124

2514.2723-01-1988بزازل  جمال الدين5242117559

2814.2592-02-1987خلفة  عبد اهللا5342117808

2914.2377-07-1990بومنجل  سارة5442117701

1914.2143-10-1971عوج  ماجدة5542117887

الصفحة  2 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2314.2135-04-1991قريوة  دنيازاد5642117625

1214.2024-06-1988قند  منى5742117965

2014.1921-05-1988سبيحي  نرجس5842123122

1514.1429-02-1988قاتي  فطيمة سندية5942117848

2414.1428-11-1993فوفو  نجيحة6042117993

2914.0714-08-1992علمي نصر الدين  ريمة6142117661

2714.0357-04-1985معوج  حمزة6242117575

0114.0170-01-1983قطش  وليد6342118080

1614.0127-06-1993قدوس  أسماء6442117434

1614.0115-07-1986قويسم  ريم6542117653

1914.0080-08-1990مانع  رملة6642117647

0814.0000-09-1993بعيش  عفاف6742117813

2513.9805-07-1991بوثلجة  هدى6842118038

1513.9678-01-1989تومي  جميلة6942117560

2013.9441-04-1993فردي  أسماء7042117432

0213.9286-07-1988برداشن  نجيمة7142117994

1413.9063-04-1988عتيق  أمال7242117443

3013.8988-10-1990زعير  أمال7342117439

2613.8929-09-1986بوفناش  لمياء7442117873

2513.8845-01-1990فنينخ  هاجر7542118030

1213.8797-05-1986طيبي  فاطمة الزهراء7642117829

3013.8587-11-1977سوامس  نهاد7742118007

2313.8572-06-1988لمرابط  إيمان7842123116

2213.8571-04-1988بوحجة  محمد رضا7942117896

0413.7992-05-1983رمضان  مريمان8042117952

2313.7897-03-1990وشنان  وردة8142118058

2613.7857-11-1993لعويرة  منية8242117968

2713.7813-09-1990لعور  مريم8342117936

0813.7647-05-1990علوان  سمية8442117740

2513.7579-02-1993دنهاجي  غنية8542117818

1313.7429-06-1987دوب  حياة8642117587

الصفحة  3 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0513.7266-11-1983زواري  وليد8742118081

0713.7143-06-1988عيساوي  مريم8842117935

1113.7143-09-1960واعر  الشريف8942117512

0513.7143-12-1984مسيعد  أسماء9042117431

3013.7143-06-1987بوكفوس  آمال9142117405

1813.7084-07-1984هموش  نورة9242118025

0213.6988-05-1992بوصاليع  خلود9342117601

1413.6949-12-1981مكناسي  بسمة9442117544

1313.6869-01-1991بوالفول  كنزة9542117860

1613.6770-11-1992وقاف  وفاء9642118074

2913.6429-11-1988بوكحلة  فاطمة الزهراء9742117836

1913.6429-08-1992خريفي  مريم9842117927

1313.6428-10-1985بوقروش  عماد9942117815

1013.5869-10-1984صياد  رزيقة10042117638

0313.5715-07-1985شريم  محمد10142117894

1013.5039-12-1993بالم  أمنة10242117445

1213.5016-05-1987بوشارب  مليكة10342117956

2713.5000-10-1992بودالعة  بسمة10442117547

2013.5000-12-1987بودرومة  نجوى10542117988

1913.4496-03-1988سرداني  وفاء10642118071

2413.4425-07-1988لشهب  فاطمة الزهراء10742117830

1413.4286-02-1985سعيود  نبيلة10842117977

1413.4286-02-1982شنيقي  فاطمة الزهراء10942117831

0813.4286-04-1993يونس  حنان11042117578

1413.4285-04-1991ضاد  خديجة11142117594

1113.4214-03-1974عباس  الهام11242117514

0913.3905-01-1989بودينار  عريفة11342117811

2213.3762-05-1985بن يوسف  محمد11442117890

1213.3711-09-1990نغوش  محمد أمين11542117895

1113.3572-07-1984بولبنان  ريمة11642117658

0213.3572-06-1991جخجاخة  مريم11742117938

الصفحة  4 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1413.3571-10-1993عطية اهللا  بسمة11842117543

0913.3258-03-1987نقيب  فاطمة11942117822

0213.2857-11-1992معوج  احالم12042117500

0113.2857-04-1981بوزوالغ  مجيد12142123270

2913.2857-05-1992مناعي  نجوى12242117992

1113.2746-12-1987لطرش  أميرة12342117450

2613.2158-02-1993دريدي  منى12442117964

1513.2143-01-1986بورزام  نجاة12542117981

0713.2143-02-1990خنيش  فاطمة12642117826

2613.2143-06-1984بلجهم  شريف12742117776

1513.2143-10-1988بعزيز  رحمة12842117634

1513.1520-06-1989خمخم  أميرة12942123115

1913.1429-07-1991مدوس  خديجة13042117593

0113.1429-01-1994جمعي  إلهام13142117472

2313.1429-02-1992لخضر  نور الهناء13242118023

2313.1428-08-1993بوشردخ  مريم13342117930

3013.0988-09-1981بن جدو  وردة13442118060

1513.0917-04-1993بن عبدون  إيناس13542117488

0713.0714-06-1993خالطو  وداد13642118054

2313.0714-01-1992بوصيدة  وسيلة13742118068

3013.0714-08-1987بن رايس  فاطمة الزهراء13842117828

2413.0714-04-1988جفال  فاطمة الزهراء13942123119

0113.0611-01-1990عفيف  مريم14042117949

1413.0341-05-1991طقيق  خديجة14142117599

1813.0159-08-1980هواين  سعيدة14242117721

2013.0000-02-1992حدادة  أميرة14342117456

3113.0000-08-1992معمري  فايزة14442117838

1612.9996-03-1990ضيفي  سهام14542117764

1212.9833-10-1983زقليل  إيمان14642117482

1912.9675-11-1989رهواج  سارة14742117694

0612.9285-03-1987بن جامع  فضيلة14842117842

الصفحة  5 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2712.8901-08-1986زروال  أمينة14942117466

2012.8846-01-1984بعبوش  احمد15042123117

1512.8607-12-1991بوثران  فضيلة15142117843

0712.8572-01-1991خلخال  إيمان15242117477

1512.8572-03-1993يمني  جهاد15342117561

0712.8571-09-1986بوداود  فتحي15442117839

0112.8571-01-1993قروط  مليكة15542117958

2212.8520-02-1993بوشحمة  بسمة15642117545

0112.8349-04-1988يونس  مريم15742117934

0912.8214-06-1987شعبان  كاهينة15842117854

0912.8214-10-1992بولخصايم  سلمى15942117729

2912.8179-06-1988سليماني  أسماء16042117427

2512.7857-04-1992فارح  خديجة16142117596

0112.7857-01-1992بوحياصة  فتيحة16242117840

0612.7857-11-1993لب  حسيبة16342117566

1312.7857-05-1993بالم  نور الهدى16442118022

1912.7857-11-1987بورمة  غادة16542117817

3012.7536-05-1991بوعويش  مريم16642117915

2512.7500-06-1989شيبط  لمياء16742117874

0912.7397-05-1980مرمي  نوال16842118014

2412.7194-09-1986اوكيل  وسيلة16942118070

2112.7143-05-1988شكرود  محمد17042117892

1012.7016-10-1987طاطات  زهية17142117676

2112.6707-01-1992زطوطة  مريم17242117945

3012.6429-06-1987لقصير  مريم17342117940

0612.6428-08-1992برواق  دنيا17442117622

0512.6004-09-1990معمري  الهدبة17542117515

1712.5715-02-1993بوراس  منيرة17642123271

1712.5714-05-1992لعواشرية  خديجة17742117597

1212.5714-05-1992هواين  ليلى17842117882

1412.5714-06-1988قداح  فوزية17942117852

الصفحة  6 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1712.5714-12-1992بولحسة  سارة18042117690

1412.5714-10-1986حالجة  إيمان18142117485

2612.5683-12-1990بزازل  لمياء18242117871

3012.5615-01-1990بن عاشور  احمد18342117502

0412.5385-01-1990العكايشي  شادية18442117774

1812.5031-11-1984زريدحي  نورة18542118026

0112.5000-07-1992مبروكي  فيروز18642117853

1312.5000-07-1979بن جامع  ليليا18742117884

0812.5000-10-1987حمزة  نجاة18842117982

1412.5000-09-1988بشاغة  صارة18942117789

1312.5000-01-1990مفرون  هند19042118045

1512.4802-05-1988لعتيق  محمد رضا19142117898

2312.4496-04-1990بن يحي  ليلى19242117877

3012.4440-12-1982طوطاوي  منية19342117969

1312.4286-01-1987صياد  خالد19442117588

1512.4286-09-1990الواهم مصابح  محمد رضا19542117897

0112.4286-02-1989مسيعد  أحمد األمين19642117420

0912.4285-06-1992مدروع  أمال19742117442

1812.4254-06-1991بوشحيط  كنزة19842117859

2712.4226-02-1992بوعشة  مريم19942117912

1512.3921-06-1991غرابي  وسام20042118066

1312.3572-07-1992جبالي  حسين20142117569

0412.3571-06-1989هرموش  خولة20242117609

2212.3571-01-1993يونس  دنيا20342117624

1612.3571-09-1986عيساني  اسماء20442117505

0612.3571-06-1991حدري  بسمة20542117548

1312.3480-07-1985لعشوري  نوال20642118010

0412.2928-06-1991بوقدوم  أسماء20742117422

1312.2857-08-1990نعمون  أميرة20842117451

2912.2857-07-1982مهدي  بن جا مع20942117554

1112.2857-12-1988علي هزيلة  مريم21042117914
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المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0712.2857-11-1985طينونة  عبد الرحمان21142117806

0312.2457-05-1992صبوع  وفاء21242118078

1212.2143-04-1993بو العينين  ايمان21342117532

1812.2143-06-1990مشاطي  سارة21442117700

0412.2051-11-1989هنداي  إلهام21542117473

0512.1822-12-1991عمرزعيمش  لمياء21642117872

1412.1805-10-1989بوشليط  ربيحة21742117632

2012.1639-01-1991فاخت  زهية21842117673

2712.1500-03-1993مطعيق  إيمان21942117487

0712.1429-03-1992لخشين  مريم22042117933

2112.1429-09-1987بن ضيف  حليمة22142117572

1112.1429-11-1991لعاليمية  حنان22242117580

1012.1429-10-1993سالوي  شميسة22342117779

1212.1428-11-1990رحايل  آمال22442117406

0912.1381-09-1987العلوش  صليحة22542117793

0812.1357-02-1985بوشركة  حبيبة22642117565

3112.0964-07-1986مخناش  ابتسام22742117489

2712.0853-04-1992بونور  لطيفة22842117868

3012.0785-03-1993ماجن  خديجة22942117598

2612.0715-09-1981بوغرارة  عبد الكريم23042117807

0112.0715-12-1985بوعيطة  رحمة23142117633

2212.0715-05-1988شيهب  ريمة23242117657

2712.0714-11-1990بلجهم  مريم23342123121

0612.0714-09-1989شنيقي  ابراهيم23442117498

2412.0714-04-1985بوناب  وفاء23542118075

2812.0238-08-1988صويلح  أميرة23642117454

0812.0234-11-1988قصعة  وهيبة23742118087

2812.0028-06-1991بوكلوة  شيماء23842117786

0212.0000-07-1990العمدة  أم كلثوم23942117437

2912.0000-11-1992بعبوش  آسية24042117404

2812.0000-08-1993بوشربط  حورية24142117585
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المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1012.0000-09-1989دين  محمد المين24242117901

2212.0000-12-1992بن قيبة  وداد24342118055

1111.9949-02-1989بولقرون  أحالم24442117413

2811.9905-09-1991بهلول  زينة24542117689

1811.9750-01-1989بوشردخ  وفاء24642118076

0811.9706-01-1993فيران  سالف24742117725

2511.9448-03-1991لزرق  الخنساء24842117509

0111.9285-09-1991بوالصاصال  عبد الرؤوف24942117805

1611.9285-09-1985صروب  منيرة25042117972

2611.9222-07-1983طيبي  هدى25142118037

1311.9063-03-1984بورويس  خديجة25242117590

1911.9000-11-1983علي علي  راضية25342117629

2911.8956-01-1983ساقع  سهام25442117768

2411.8726-03-1992قريمد  أسماء25542117426

2711.8571-05-1987العصوي  سهير25642117769

2111.8456-05-1990عواطي  أحالم25742117416

1611.8286-06-1970منسول  سامية25842117711

3011.8103-03-1988زباغدي  سناء25942117761

1211.8083-01-1992بوزبرة  هناء26042118044

3011.7857-01-1988الساهل  زكرياء26142117670

0411.7857-01-1990ابوبكر  اسماء26242123269

2211.7857-10-1993حروج  ايمان26342117530

0911.7846-02-1993قريقة  سلمة26442117727

0511.7643-08-1981حمدوش  إيمان26542117481

2011.7234-06-1992بودينار  نور الهدى26642118020

1211.7143-12-1992خزوز  زينب أميرة26742117682

0311.7143-05-1981لمين  بولمطافس26842117556

1711.7143-09-1991بوجعادة  مصطفى26942117953

2611.7131-05-1989لمفيرة  رميسة27042117649

2111.6904-02-1990عيمر  حرم مهناوي  نادية27142117976

2911.6830-10-1992لعور عوادي  أمال27242117440

الصفحة  9 من 14
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المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0611.6786-03-1988لمشمع  فريدة27342117841

0411.6472-10-1992مسعي  اميرة27442117524

1411.6440-12-1986غيس  فاطمة الزهراء27542117835

2711.6429-01-1987فيصلي  نجلة27642117983

0211.6429-11-1986بومنجل  أسماء27742117430

1611.6429-07-1992شنيقي  مريم27842117918

2811.6429-11-1988مرجية  هناء27942118043

2211.6429-09-1986ريابي  وردة28042118061

2411.6428-01-1991بهلول  خولة28142117610

1211.6428-06-1990كعوان  إيمان28242117483

1811.6080-12-1992بوعباز  اسمهان28342117506

2011.6071-03-1992جامع  خولة28442117607

2511.5932-02-1985بوقدوم  حسيبة28542117567

1911.5842-01-1987بوحجة  رقية28642117643

0111.5714-07-1992ساعد قرمش  إيمان28742117479

2011.5714-05-1989بوجي  مريم28842117909

2711.5714-12-1992لعور  أسامة خالد28942117421

2511.5686-02-1981سعيود  نعيمة29042118005

0711.5060-08-1991جوامع  عائشة29142117801

0311.5000-01-1984حديبي  احمد29242117501

0511.5000-10-1993بوغابة  اميرة29342117521

2011.5000-02-1993مزدور  مايسة29442117888

1511.5000-06-1993كربوش  سلمى29542117728

1411.5000-08-1990بوسوالة  فاطمة الزهراء29642117834

2111.5000-11-1991بودخانة  منير29742117971

2811.4877-01-1991غميط  راضية29842117627

0111.4837-05-1985بوداود  نسيمة29942123123

1111.4643-12-1987ساعد جاب اهللا  لمين30042117876

0311.4643-02-1989يونس  فوزية30142117851

1611.4286-10-1993الروالي  احالم30242117499

0511.4286-12-1992عاشوري  وردة30342118062
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية
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2711.4286-07-1993بولجباح  حفصة30442117570

1911.4285-01-1992بوزكري  زهية30542117677

1711.4285-02-1994معلم  أسماء30642117436

2511.4254-03-1983ڨريوة  سهام30742117763

0111.4107-09-1991اينال  أحالم30842117417

0611.3738-08-1984بودبزة  وداد30942118052

3011.3663-04-1987حمودة  ريمة31042117664

2911.3662-08-1989بوحدرة  مريم31142117905

0211.3595-11-1990مواس  ابتسام31242117493

1511.3571-09-1991لوصيف  منال31342117961

1111.3571-04-1993بوساكتة  خديجة31442117592

2811.3345-08-1982بوطلبة  وردة31542118059

0811.3250-07-1992وطواط  مريم31642117944

2811.3166-09-1988حمروش  أمال31742117441

1611.2857-06-1992العيدوني  مريم31842117920

0411.2857-11-1990لخليفي  أمينة31942117465

0111.2857-09-1993رميالت  منال32042117959

3011.2857-11-1992مباركي  علي32142117814

1511.2857-10-1987قالة  ايمان32242117528

1111.2857-08-1987بعبع  نرجس32342117999

0111.2857-01-1988لحواولة  ابتسام32442117490

0411.2790-01-1991قاسمي  نورة32542118027

0311.2250-08-1991بوقندورة  منى32642117966

0811.2143-01-1984بوعلي  سلوى32742117735

2111.2143-07-1993مرابط  إكرام32842123267

0211.2143-05-1992لداي  مفيدة32942117955

1511.2143-04-1992نقوب  خولة33042117611

1311.2143-05-1992مشاطى  وفاء33142118072

0311.2143-09-1987بولسان  وهيبة33242118086

1911.2143-09-1988مالكي  فاطمة الزمراء33342117827

2611.2143-08-1990بوزوالغ  امال33442117519

الصفحة  11 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1311.1678-07-1993شليغم  نبيلة33542117979

1411.1555-02-1993ضياف  زينب33642117680

2811.1492-07-1991نطور  منى33742117963

0211.1428-11-1992عليوة  وهيبة33842118084

2811.1428-02-1988قبلي  أسماء33942117429

1511.1346-01-1988جعران  سهيلة34042117770

0411.1325-03-1989فغموس  وردة34142118064

1111.1309-02-1988صياد  رفيقة34242117642

2711.1075-01-1991بوالطين  هاجر34342118035

2111.0715-01-1991بوساكتة  صليحة34442123310

0511.0714-06-1989قنطاس  محمد34542117891

0611.0714-07-1990مسقم  فاطمة34642117824

2211.0000-02-1988علي علي  سارة34742117695

1811.0000-09-1973نواري  ليلى34842117881

1311.0000-10-1991بلكحلة  فطيمة34942117844

3011.0000-09-1992صابري  مريم35042117947

0410.9547-07-1981بوترعة  راضية35142117628

2610.9286-04-1986زياني  إيمان35242117475

1110.9286-03-1991كريكر  سارة35342117691

1110.9286-09-1992جوامع  منير35442117970

0210.8960-02-1990طقيق  وداد35542118053

0410.8928-03-1993العمدة  زهرة35642117672

2310.8572-02-1990غريوج  أمينة35742117461

0110.8571-02-1993مرزوقي  سلمى35842117733

1910.8571-12-1989دربيخ  مليكة35942117957

1910.8107-11-1982دريسي  ليندة36042117885

1010.7857-01-1993بولسنان  رميساء36142117648

1010.7679-01-1992بوعنان  أمنة36242117447

1910.7202-09-1990معاوي  مريم36342117919

1310.7143-02-1986قريرم  الزهراء36442117510

1510.7143-09-1988خرباش  اسماء36542117503

الصفحة  12 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2510.7143-11-1985بوغاغة  شريفة36642117777

0210.7143-07-1990بوحروف  دنيا36742117623

1910.7091-11-1992نحال  سمية36842117741

0110.6932-01-1992فنغور  إيمان36942117478

2110.6786-12-1992سمام  شهرزاد37042117782

1010.6785-07-1989صغير  مريم37142117942

2210.6531-11-1983بودليوة  رزيقة37242117639

2310.6429-07-1992فرج  سهام37342117762

1610.6429-05-1991شريطة  سمية37442117739

2910.6428-11-1986مطالوي  هيبة37542118049

2910.5830-12-1991العواطي  سهام37642117767

0710.5714-03-1990درويش  وحيد37742118050

0410.5714-05-1988وادي  فوزية37842117850

1310.5714-06-1993قريبع  هيام37942118046

3110.5357-07-1986تريبنة  لبنى38042117865

2610.5357-06-1990محمد بن علي  ايمان38142117534

3110.5000-05-1994عباس  الهام38242117513

0710.4988-09-1992بوالسليو  سميحة38342117752

1710.4980-09-1989حربي  رقية38442117644

1110.4758-08-1989بوجي  مريم38542117950

1610.4286-10-1985بلكحلة  بالل38642117553

2310.4286-09-1993بومايلة  زينة38742117688

2510.4285-10-1992لعثامنة  خولة38842117606

1310.4123-09-1992فغموس  المية38942117864

2410.3821-06-1984زحاف  سكينة39042117724

0710.3635-07-1989عراف  حنان39142117577

0610.3571-02-1990مسعود لعور  رقية39242117645

1010.3563-04-1992رهواج  زينة39342117685

0510.2857-12-1992العصوي  أحالم39442117419

1110.2143-12-1993بولعزيب  أميرة39542117457

2610.1786-11-1993بن حمود  ليلى39642117879

الصفحة  13 من 14
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1610.1429-08-1992حجام  وداد39742118057

0810.1429-11-1993زرادي  مريم39842117913

2610.1428-05-1988علوي  ليلى39942117878

0810.1428-10-1993رخيلي  زينة40042117687

1210.1306-06-1992شطاح  سكينة40142117723

1610.0715-09-1993خوالد  أمنة40242117446

2510.0714-03-1986رمضان  رشيد رضا40342117641

1310.0675-11-1990بوطويل  وسام40442118065

الصفحة  14 من 14
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 7

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2314.1072-05-1986مشري  شافية142118396

0514.0845-04-1981الواهم  مختار242118531

1013.9302-12-1990بولقروش  بشرى342118181

2313.9183-05-1981بخوش  راضية442118268

1613.5715-07-1992لشهب  وسام542118643

2413.3686-06-1985لخشين  وداد642118637

0513.2857-06-1989مخناش  زينب742118310

1013.2198-01-1984بوشوخ  عبد السالم842118432

1513.1758-06-1988بوربيع  ماجدة942118524

0113.1218-01-1987ضيف اهللا  حنان1042118236

1913.0901-05-1971لعكيكزة  عائشة1142118422

2712.9285-08-1990رمول  زهرة1242118304

2412.8901-01-1981بولمعيز  حكيمة1342118214

2812.8762-08-1990جابر  اميمة1442118172

1612.7357-03-1991رواس  عائشة1542118420

0112.6960-01-1986حمرالراس  عامر1642118427

2012.6798-12-1989بوسنة  خديجة1742118244

3012.6429-03-1992شطاح  نجيبة1842118588

0412.6428-02-1982معاوي  سفيان1942118349

1512.6254-01-1988بوناصري  سارة2042118322

1712.6071-09-1986قريرم  نوال2142118609

2712.5647-08-1988بورطالي  كنزة2242118509

2112.5357-12-1988زروال  عائشة2342118419

1412.5000-02-1984مسيفات  وهيبة2442118659

الصفحة  1 من 5
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2512.5000-03-1982بولحية  عبد الحليم2542118430

0112.4710-02-1992بوعيطة  أميرة2642118128

0412.4682-11-1992خرفان  خولة2742118252

0812.4365-09-1983ثران  هدى2842118631

2012.4159-04-1976ديبون  الوناس2942118167

3112.4012-03-1988بخوش  راوية3042118275

0412.3956-11-1975مقسم  حفيظة3142118210

2412.3571-11-1989شويط  حليمة3242118219

2012.3559-01-1974عوادي  هندة3342118635

2412.3528-02-1988خلفي  وسام3442118642

1612.3214-08-1985شريبط  خالد3542118240

0112.2833-08-1988برتيل  نجاة3642118583

1812.2678-12-1984تيفوتي  نسيمة3742118592

2512.2667-02-1991بوزبرة  ايمان3842118173

0912.2143-04-1987فياللي  حمدان3942118220

2512.1615-10-1989دبيزات  لبنى4042118511

2212.1429-04-1991صياد  وسام4142118646

0612.1428-11-1992العايب  بالل4242118185

2212.1404-06-1984كشوط  أميرة4342118127

2012.1071-11-1985العمدة  صبرينة4442118406

2612.1052-07-1992قريبع  سهام4542118383

0512.1004-09-1986سليماني  سمية4642118364

3112.0861-07-1989عزوز  منال4742118567

1512.0714-02-1989لعمري  مريم4842118547

3012.0083-03-1990أجغيم  خالدة4942118241

2212.0000-10-1989زويد  الزهرة5042118164

2811.9956-03-1980معلم  نادية5142118574

3011.9337-07-1976لقشيري  فطيمة5242118481

2111.9285-12-1990قشير  عبد الرؤوف5342118431

2611.9203-03-1991بوودن  حسام الدين5442118197

1611.9179-10-1990بوسبولة  سناء5542118378

الصفحة  2 من 5
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.8734-09-1984كعرار  سميرة5642118377

1511.8619-08-1988قريشي  حنان5742118228

3111.8572-08-1989بوكلوة  حكيمة5842118215

3111.8572-03-1987قرنان  جلول5942118188

1911.8572-10-1992صاولة  أحالم6042118104

2611.8571-08-1992ابراهيم بوناب  الزهراء6142118161

0911.8571-01-1983عريبي  محمد6242118528

0611.7857-07-1990بوعافية  عائشة6342118423

2911.7857-11-1988بولغلم  هدى6442118630

1711.7857-08-1982نعيم  سهام6542118380

2111.7543-01-1973بولحديد  نوارة6642118604

1711.7238-08-1989حمزاوي  أمينة6742118132

0211.7143-02-1993صالحي  خديجة6842118245

1111.7143-10-1978بوطغان  أحسن6942118100

0511.6651-10-1992العقون  حياة7042118238

1411.6429-12-1991سطيلة  حياة7142118239

1511.6429-09-1988روابح  خديجة7242118246

0211.6071-04-1990بوالبير  رحمة7342118283

0611.5714-10-1993سعدة خلخال  نهاد7442118603

1811.5714-04-1980بن جامع  نوال7542118611

0411.5480-12-1990عكوشي  سامية7642118325

2211.5381-09-1989بوعافية  رانية7742118272

2311.5350-10-1990سعون  حنان7842118233

1511.5031-04-1988محمد بن علي  سمية7942118358

1411.5000-10-1988سعيود  توفيق8042118187

1311.4750-10-1989حمروش  وسام8142118645

3011.4583-12-1988لعطيوي  ايمان8242118176

2011.4254-07-1983علي زوي  فطيمة8342118480

1611.4079-08-1987عبدلي  منى8442118569

0711.3929-09-1986لكحل  سليمة8542118353

0911.3928-05-1992بولحية  زهية8642118305

الصفحة  3 من 5
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1911.3806-05-1990بوبقة  سلماء8742118351

1311.3774-05-1988صخري العرنان  حسناء8842118199

2711.3572-09-1990عوابدي  منال8942118568

0811.3571-01-1992مطالوي  هاجر9042118624

2011.2949-08-1992بوطريعة  حنان9142118234

2811.2857-08-1984درويش  نعيمة9242118600

0511.2821-02-1991بوعنان  هدى9342118632

0711.2500-09-1984بوشاريم  جليلة9442118190

1811.2500-03-1982بوجاجة  سعيدة9542118341

2311.2226-03-1981بودرومة  عقيلة9642118442

1111.2143-02-1990بوزبرة  ايمان9742118178

0111.2143-08-1987ساكر  حياة9842118237

1311.1476-04-1975رحيم  فتيحة9942118463

2411.1429-10-1992بوطريعة  مفيدة10042118562

1711.1429-06-1993شريبط  نجود10142118587

1611.1429-01-1987بشاري  مريم10242118554

2911.1428-10-1993عراب  خلود10342118248

0711.1353-01-1974بوشريحة  عز الدين10442118437

1011.1107-05-1991بن جامع  كريمة10542118497

1511.0996-06-1989طحار  مريم10642118544

2911.0841-04-1991حمروش  إلهام10742118147

2011.0714-07-1988علي لمويس  سميرة10842118374

1511.0714-08-1992جمعة  أسماء10942118119

0611.0714-11-1991مهيلة  محمد11042118527

2411.0373-09-1989ديب  عليمة11142118445

2111.0072-11-1988بليلة  جليلة11242118189

0310.9984-11-1986عطوي  فتيحة11342118464

2610.9412-09-1980قريز  أمال11442118124

1110.9139-01-1987لعثامنة  فاطمة11542118454

1610.8928-03-1991بوقدح  صليحة11642118414

1510.8572-09-1990لعثامنة  سهيلة11742118386

الصفحة  4 من 5
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0210.8571-02-1991جخار  أمال11842118122

1010.8246-02-1991سايب  راوية11942118276

1610.7929-09-1991طاوطاو  أمال12042118126

2310.7857-08-1993سماح  أسماء12142118116

2410.7143-01-1986بلقاسم كحلولي  حنان12242118223

0310.6429-05-1991باسل  سارة12342118321

0710.5714-01-1989بوعكاز  بوبكر12442118186

0110.5357-02-1988بوشامة  نزيهة12542123273

2210.5000-05-1979كرور  الشريف12642118165

1910.5000-05-1990بوقفة عتامن  إيمان12742118153

0310.4643-09-1985خنشول  شافية12842118398

2510.3571-01-1987بوزناد  سعاد12942118339

1810.3266-11-1990عياش  سهيلة13042118392

2010.3215-12-1993موساوي  سوهيلة13142118393

الصفحة  5 من 5
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 2

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2615.4834-12-1974موات  شهيناز142118886

1914.5476-10-1990عطوي  خديجة242118777

0214.2730-01-1990بلمقنعي  وحيدة342119057

0813.9921-05-1981قنون  أسيا442118683

1613.8258-05-1990منيعي  ريمة542118811

1713.7143-08-1991بوبالسكة  وسام642119067

2013.6972-01-1988رزيوق  وهيبة742119078

0313.6242-06-1979تروش  وسيلة842119071

3113.5369-07-1985بوزيد  شادية942118875

1313.4798-02-1992بوزنتيش  زكرياء1042118814

2413.2270-10-1979حمدوش  رزيقة1142118795

1713.2210-10-1984معلم  حفيظة1242118750

2313.1785-04-1990بوطلبة  سارة1342118826

2713.1373-03-1992بومدين  خلود1442118778

2213.0516-03-1985بوسطر  فاطمة1542118926

2012.9603-09-1987موي  فاطمة الزهراء1642123135

0712.8929-01-1984بوناب  فاطمة1742118927

0912.7897-12-1980حشيشة  وردة1842119064

0412.7877-01-1987ناصري  مريم1942118991

3012.7857-08-1982قريمد  سامية2042118833

1612.7500-01-1987بورقعة  عبد الكريم2142118918

1212.6429-01-1993نارسيس  خاتمة2242118770

0612.6429-12-1991لقشيري  سامية2342118832

1112.6036-04-1992مبارك اودينة  كنزة2442118970

الصفحة  1 من 4
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0612.5857-02-1986جاوحدو  نسرين2542119029

1412.5405-06-1983سيدي دريس  سهام2642118871

1412.5000-06-1990كرموز  شافية2742118876

2512.5000-05-1992دباح  إيمان2842118705

2812.4317-06-1989دراوي  وفاء2942119073

2412.4286-10-1989صالح عياش  خديجة3042118773

1512.4286-12-1993ضيف  هناء3142119053

0312.3571-06-1992بوقفة عتامن  وفاء3242119072

0312.3326-03-1980بزي  وسيلة3342119070

1712.3123-04-1988بودريوع  حياة3442118766

2812.3092-09-1988بوشعالة  غنية3542118923

1912.2500-09-1989رماش  ريمة3642118809

1212.2226-10-1987خليل  نورة3742119043

1212.2143-06-1991عبديش  يمينة3842119085

1112.1785-08-1992شابي  فاطيمة3942118932

1112.1754-01-1987اوراسي  اسيا4042118712

2412.1071-03-1992غريوج  سارة4142118822

2112.0714-11-1991بن رضوان  وهيبة4242119079

1412.0484-09-1990بوالكره  أسماء4342118680

0612.0000-10-1989بوصيدة  سارة4442118828

0712.0000-11-1985بوغازي  نسيمة4542119033

2412.0000-12-1991خضراوي  نورة4642119046

0912.0000-04-1991عوابدي  الهام4742118719

1811.8929-10-1987نعيمة  بوقدح4842118737

2711.8571-09-1985ضياف  خالد4942118771

1011.8571-03-1990سباغ  عائدة5042118907

1511.8571-02-1993النغرة  خديجة5142123274

0111.8290-01-1988عبد النور  أمال5242118687

1611.7591-10-1977رماش  يمينة5342119089

0811.7206-04-1983فروم  سعاد5442118837

2011.7143-02-1989نطور  صورية5542118903

الصفحة  2 من 4
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1911.6786-01-1988دراوي  وهيبة5642119080

0111.6429-01-1989مخالفية  نورة5742119045

0411.6071-07-1990مراشدي  امينة5842118724

0611.6056-01-1987لعكايشي  حميدة5942118754

2511.5941-08-1985بولغرايف  نسيمة6042119032

0911.5917-03-1992بوودنين  خديجة6142118775

2511.5715-09-1992قرقاط  شهيناز6242118887

2411.5714-01-1992خنشول  ياسمين6342119081

0211.5714-06-1992بريوة  أسماء6442118678

3111.5567-10-1989بن ضياف  مريم6542118982

1011.5000-05-1992العشي  أمينة6642118695

0611.5000-11-1993هميسي  سارة6742118829

2811.4952-06-1991مخبوش  رزيقة6842118793

2311.4643-06-1991بوطبزة  آمنة6942118672

0811.4496-04-1988زمار  الهام7042118718

1511.4286-02-1985بورزامة  نصيرة7142119037

0411.4285-02-1993قريبع  نبيلة7242119020

0611.3929-08-1988مصباح  سلوى7342118848

2311.3215-01-1989فياش  سارة7442118825

2411.2401-08-1988لكحل  مريم7542118985

2611.2143-04-1982بوشوخ  نعيمة7642119039

1211.2143-01-1987بوعيطة  صباح7742123133

1811.2143-05-1980هرموش  علي7842118922

3011.2000-10-1989هنديس  هاجر7942119047

0311.1980-08-1978بوخرباطة  صونيا8042118905

1811.1813-04-1988سمام  نرجس8142119025

0711.1429-08-1993بولحديد  وسام8242119065

2010.9286-01-1992بوغابة  نسمة8342119030

1710.9286-01-1989لحمازة  نعيمة8442119040

2610.8572-07-1992القوطي  إيمان8542118706

2810.8571-03-1986شريط  مريم8642118986

الصفحة  3 من 4
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0210.7857-01-1988بوسالمة  دالل8742118784

3110.7857-01-1988جوامع  نفزة8842119041

0610.7413-09-1991بوخرباطة  أسماء8942118681

1410.7143-10-1991نحال  صباح9042118895

1710.6639-04-1989زميت  بسمة9142118730

1510.5714-03-1988شاوش  محمد9242118981

2910.5425-01-1988بوثران  سمية9342118854

0610.3571-07-1992كحول  دالل9442118785

2410.3270-06-1988عشي  الهام9542118717

1910.2143-09-1990بوزيوك  عبد الرحمان9642118916

2510.1429-04-1990طارفة  وسام9742119069

الصفحة  4 من 4
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 7

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3014.0889-06-1988درويش  مريم142119253

2313.6992-11-1983مشري  ايمان242119129

2213.5457-04-1992اوراسي  فاطمة342119224

2413.4326-11-1989ساحلي  أسماء442119100

1813.3218-06-1989بوجليدة  فطيمة542119230

3013.2706-03-1986فرطاس  وداد642119298

2513.2143-02-1992برباج  أسية742119101

2113.1500-06-1989برجم  راضية842119160

0913.1428-10-1989أودينة  مريم وفاء942119261

2813.0715-04-1993إبراهيم بوناب  حليمة1042119143

2813.0000-07-1992بعزيزي  جمعة إبتسام1142119141

2212.9504-06-1988قجيو  إلهام1242119109

0512.9452-01-1990جخار  دليلة1342119157

0612.9282-11-1990الساهل  خديجة1442119148

1712.8968-12-1989رجيمي  أميرة1542119105

2212.8647-02-1985علواش  محمد1642119244

0112.8456-12-1986بوشرك  غنية1742119221

2012.8214-04-1993منااهللا  مهدي1842119270

1312.8206-03-1981شاوش  بريزة1942119134

2712.8175-10-1990بوشارب  عبلة2042119216

1112.8143-01-1990شريف  هاجر2142119290

2812.7857-09-1989بوفضة  بسمة2242119136

2712.7020-10-1989بودرومة  كريمة2342119233

1512.6353-03-1987خروفي  منال2442119267

الصفحة  1 من 4
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0212.5714-03-1991بريبش  سليمة2542119184

3112.5373-05-1968دبيلو  شهرزاد2642119207

2512.5000-01-1991بن زغى  كريمة2742119234

1512.4782-06-1990سطوح  فوزية2842119232

0512.4285-03-1990براهيمي  بوبكر2942119139

1112.4285-02-1993جغادر  هدى3042119293

0312.3671-05-1988شعبت النشم  سمية3142119189

1412.3571-03-1991بوصرة  شيماء3242119208

0212.3175-12-1991بوخميس  وفاء3342119300

1812.3127-11-1988هادف  مريم3442119257

2312.2690-09-1986طاوطاو  سميرة3542119197

1212.2266-05-1989جابر  سمية3642119192

0512.2143-04-1993ساحلي  نوال3742119283

1412.1916-07-1989بوطبزة  احالم3842119116

0812.1885-11-1989شمري  أسماء3942119098

0812.1702-12-1992بعيبش  شيماء4042119210

1312.1429-10-1991بوعوينة  أسماء4142119097

1412.1429-04-1987لعور  عبير4242119217

1712.1342-05-1991وعواع  جهيدة4342119142

2212.1230-05-1986حربي  سيف االسالم4442119205

1212.1016-06-1992زقاري  خلود4542119151

1412.0841-07-1988لزرق  سهيلة4642119202

2212.0841-09-1986بوحجة  صراح4742119212

2312.0714-12-1987العقون  الزهراء4842119121

0412.0357-08-1992نطور  أمنة4942123138

1112.0000-05-1987بوهالي  مريم5042119259

2111.9794-11-1988بن دياب ابركان  اسماء5142119119

1011.9746-08-1991بوالعينين  رزيقة5242119163

1711.9647-07-1990بن هندا  أشواق اعتدال5342119102

2111.9488-03-1987معاوي  دالل5442119156

2311.9286-06-1992موات  عفيف5542119219

الصفحة  2 من 4
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0211.9286-02-1993بوعافية  لبنى5642119240

1711.9286-03-1993بولشفار  مريم5742119255

1711.9285-01-1993جقريف  عزة5842119218

2611.9127-11-1987العمري  نعيمة5942119281

0911.9067-01-1988بوقدوم  كريمة6042119235

1611.8782-01-1990زيبوش  محمد6142119245

2711.8584-01-1987بن خالف  وداد6242119297

2411.8571-11-1988معلم  سارة6342119176

0411.7857-06-1985ولد العايب  سناء6442119198

1211.7857-01-1993رزيوق  الهام6542119124

0811.7857-10-1991باغة  سوسن6642119204

0611.7857-10-1992عليوش  خديجة6742119149

0111.7325-01-1990علي ساسي  ياسمين6842119306

0511.6429-08-1984إبرير  إبراهيم6942119108

2611.6429-05-1991مصيبح  سهام7042119199

2711.6346-01-1992نحيلة  دنيا7142119158

2211.5715-05-1990عطالي  راضية7242119159

3011.5714-01-1993زويتي  إلهام7342119110

0511.5714-09-1988قريمد  إبتسام7442119107

1711.5714-12-1986بوسنة  سمية7542119188

2511.5643-12-1991مقدم  زينب7642119171

1011.5480-07-1993بوالحوت  ياسمين7742123141

2211.5357-04-1989بن نيقوس  منال7842119266

2111.5000-02-1990طورش تروبة  مروى7942119252

3111.4829-12-1985لوصيف  الطاهر8042119122

0111.4687-04-1988غجاتي  منية8142119269

1711.4643-07-1983زادة  مسعود8242119262

2611.4504-04-1991بوجالل  روضة8342119167

1111.3770-01-1992بازين  كنزة8442119237

0711.3572-05-1989بوزيد  نورة8542119289

1411.3413-05-1992بوالمة  منال8642119265

الصفحة  3 من 4
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التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0411.3163-04-1982بوطبة  نوال8742119284

0311.3143-06-1992بوصبيعة  ريمة8842119168

2411.2857-05-1991دعاس  سارة8942119177

2011.2698-10-1992بلمير  مريم9042119254

0111.2555-10-1993توهام  سمية9142119186

1711.1429-05-1987خان  منية9242119268

2511.0714-09-1993بوصاع  هاجر9342119291

0811.0444-08-1990بونوارة  نظيرة9442119280

1211.0103-06-1987بوجطاط  ادريس9542119118

1011.0000-09-1993معزوزي  لبنى9642119239

0610.9917-04-1991بوعكاز  نسيمة9742119279

2810.9286-11-1993صخري  كميلة9842123140

0710.9286-09-1985غجاجت  فضيلة9942119229

0910.9285-01-1994مساعدي  ام السعد10042119125

0510.8686-08-1991بوذيبة  آسيا10142119091

0610.8214-08-1987بوشربط  سارة10242119178

0510.7908-11-1988بوعالق  أحسن10342119092

0410.6619-05-1991بوزرنيج  صبرينة10442119211

2810.4286-09-1985نفير  اسماء10542119120

2410.4286-08-1988خضراوي  نسرين10642119278

الصفحة  4 من 4
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 5

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1815.0893-10-1980خفيف  خديجة142119601

0814.8690-08-1986شويط  ابو بكر242119418

2514.7857-03-1985رمرام  حسان342119536

2614.6080-10-1992كعوان  أنيس442119380

2714.5714-05-1991قايد  سمية542119806

1514.5627-06-1980لقشيري  فيروز642120023

2614.4933-07-1990شرفان  فهيمة742120011

3114.4885-03-1987بوالديس  ريمة842119695

0314.4869-07-1977شكاط  أمال942119352

2314.4631-04-1978بوقرة  فواز1042120012

1014.3305-01-1983كعرار  يسمينة1142120342

1314.3032-01-1989قريلي  كلثوم1242120036

2114.2143-11-1992يحياوي  شيماء1342119877

0114.0425-04-1979مكي  سليمة1442119783

2714.0337-03-1982شحود  فوزية1542120016

0514.0056-01-1981سعيدي  نبيلة1642120194

2813.9246-07-1990سناني  أسماء1742119344

0513.9016-11-1988بن جامع  حسيبة1842119539

1413.8571-12-1991سليمان تيش تيش  زهرة1942119702

1413.8571-01-1986عرابة  منال2042120159

2313.8397-08-1981بوراس  يسمينة2142120339

2713.8103-07-1987مفروش  نوال2242120249

1313.7889-02-1984ساطوح  وسيلة2342120316

2613.7143-10-1983سماسل  حليمة2442119547

الصفحة  1 من 12
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3013.6500-11-1976هبال  شادية2542119858

2413.6429-04-1993بوعزيز  شيماء2642119881

1913.6429-07-1983قورة  كوثر2742120045

2513.6428-01-1992نعيجي  منى2842120167

2113.6381-08-1986بوشارب  أحمد2942119326

1113.6060-07-1985بوصليج  ابتسام3042119415

1513.5714-02-1987يحي  طارق3142119911

2013.5000-04-1993بوالسليو  ايمان3242119488

2313.4953-07-1991لعواشرية  بشرى3342119503

0613.4782-10-1985منصر  سامية3442119757

1113.4385-03-1992يسعد  نهاد3542120239

0613.4286-12-1991بالل  نرجس3642120216

1913.4242-03-1989عياشي  سارة3742119745

1913.4206-06-1986سلطاني  ريمة3842119694

2413.4206-05-1978بومعيز زوجة تويقر  نعيمة3942120232

2813.3571-01-1978سلطان  لمياء4042120058

2713.2945-11-1991طويل  نوال4142120243

2813.2857-02-1989العزري  رقية4242119667

0313.2857-11-1991مخناش  منال4342120166

2613.2175-09-1978عايش  المية4442120046

1913.2143-07-1992بن خراط  بشرى4542119502

2313.1429-03-1992علوش واهم  راضية4642119646

2313.1429-01-1988ساطوح  فوزية4742120018

2013.1428-11-1977قروط  راضية4842119645

1413.1230-03-1986مبيروك  ناصر4942120189

0313.0715-05-1991العلمي  ريمة5042119686

2013.0714-08-1993بوشعير  سناء5142119831

1413.0714-03-1984قاري  سهام5242119842

0613.0286-02-1992مسيسحة  اخالص5342119428

1313.0040-04-1988مريان  شريف5442119865

2312.9286-05-1991فليرة  دليلة5542119634

الصفحة  2 من 12
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1112.9198-09-1979حمروش  نعيمة5642120236

0612.9127-04-1979باغيل  وداد5742120293

0612.9079-03-1992بوزوالغ  نسمة5842120222

0612.8996-03-1991ريحية  رندة5942119673

0512.8587-10-1987بوطغان  إيمان6042119398

0812.8571-07-1982بوقروش  جميلة6142119519

1412.8571-04-1990شبلي  جهيدة6242119529

0312.8385-01-1982بلعارف  زهية6342119709

2812.7857-11-1991يونس  سناء6442119834

0112.7857-08-1991خروفي  جمال الدين6542119518

0812.7857-12-1980علوش  صبرينة6642119897

2712.7778-05-1992بومغيتي  خلود6742119609

1612.7599-09-1986بوعزيز  محمد امين6842120084

1612.7207-08-1981بلخيطر  ابتسام6942119413

1012.7143-12-1989كامل  فؤاد7042119949

1612.7143-11-1993عكاف  سهام7142119839

2512.7143-09-1992سعدي  حسان7242119537

0212.7143-01-1978مهري  حفيظة7342119544

0712.7143-05-1992غميرد  سمية7442119792

2112.7143-07-1984نور الدين  خميس7542119618

0412.6996-07-1984بوشوكة  عبد الجليل7642119924

2112.6429-04-1990سويسي  أشرف7742123143

2412.6429-07-1992بوشارب بولوداني  هناء7842120284

1212.5794-12-1989بودينار  فوزية7942120019

1512.5715-11-1989بودواب  مريم8042120143

1412.5715-11-1991خديش  رقية8142119665

1612.5715-06-1991عتامن  عبد الرزاق8242119929

0912.5714-06-1991شريط  أمينة8342119367

3012.5714-06-1987بلجهم  حسيبة8442119541

0712.5714-06-1993دريدي  مريم8542120101

0712.5714-08-1992خلخال  فاتن8642119956

الصفحة  3 من 12
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0412.5714-11-1988كعوان  فارس8742119961

0312.5714-09-1986دريدي  صليحة8842119901

1012.5714-10-1986حنصالي  محمود8942120086

1412.5393-07-1992بولقصع  نسرين9042120218

0512.5342-02-1983رمضان  مريم9142120139

2912.5024-07-1992مقالتني  شاكر9242119863

0612.5000-03-1990علمة  حسام9342119534

2112.5000-12-1993بوثران  وسيلة9442120310

1312.5000-10-1991بوقلوف  فاطمة9542119962

0712.5000-11-1992ولهة  مروة9642120092

0912.5000-01-1991طورش ثروبة  ريمة9742119680

0912.5000-03-1978سحنون  منال9842120163

0512.5000-06-1991العلمي  مريم9942120119

0512.4532-01-1992سليماني  ريمة10042119688

3112.4286-10-1992جابر  مفيدة10142120149

2412.4286-04-1991لعلق  اسماء10242119430

1512.4285-12-1976أرضاونة  راضية10342119642

1312.3889-05-1985بودينار  وحيدة10442120288

1512.3572-09-1984بوخيار  وحيدة10542120290

1512.3572-05-1988العايب  بسمة10642119496

1712.3369-08-1982بورشاق  خديجة10742119600

2512.3298-06-1984أرهاب  أحمد10842119325

2512.3230-05-1991قدادرة  سلمى10942119777

1112.3174-10-1983داود  نسيمة11042120226

2212.2969-04-1983مهري  سمية11142119800

0512.2857-10-1992بوالريش  عبير11242119936

2412.2857-01-1988نويوات  غالية11342119947

1912.2857-12-1987صاللع  توفيق11442119514

0912.2857-10-1990مزغاش  هدى11542120280

2812.2857-09-1992أجغيم  حبيبة11642119533

0312.2857-03-1980شلية  عياش11742119945

الصفحة  4 من 12
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2212.2857-05-1988نغواش  جهيدة11842119530

0912.2663-09-1989مخازني  ثنهنان11942119516

1212.2619-12-1983خلفة  فيروز12042120025

2012.2532-01-1986باليل  ليلى12142120070

2312.2341-05-1987خشمون  بالل12242119509

0512.2234-11-1991بوصوفة  فادية12342119958

1612.2143-03-1992بوعزيز  ريمة12442119691

2112.2143-10-1987صحراوي  كمال12542120038

1512.2143-01-1993حتحوت  نورالهدى12642120259

2312.2143-03-1988زوالي  مريم12742120100

1912.1571-05-1985زوالي  كريمة12842120034

2512.1500-03-1982سماعلي  حليمة12942119549

1112.1429-06-1984بوشارب  سناء13042119833

2812.1429-01-1977خنشول  صبرينة13142119892

0112.1428-10-1972علوي  دنيا13242119635

1512.0948-02-1990شليغم  زينب13342119723

2712.0920-02-1979عميرات  فوزية13442120015

0212.0715-10-1985بوكراعين  مليكة13542120158

3012.0715-06-1989بوداود  حميدة13642119555

1212.0714-10-1985بوعنينبه  سمية13742119801

0212.0714-03-1992ليسري  خديجة13842119605

0512.0551-01-1989هبهوب  ليلى13942120068

2012.0000-11-1993بوزبرة  هبة14042120279

1912.0000-12-1993الجاصة  سمية14142119791

2912.0000-07-1978بلجهم  فيصل14242120026

2811.9849-08-1984بوغليطة  فضية14342119990

3111.9742-07-1982بومعيزة  فريدة14442119989

1311.9528-10-1986مومن  فاطمة14542119965

3011.9286-05-1993بولعبايز  هيبة14642120285

1311.9286-10-1993بوبلي  لينة14742120073

2111.9286-11-1987بوكرع  خباب14842119596
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2611.9285-08-1987عواد  كريمة14942120030

2111.9139-04-1991بوحالة  وردة15042120297

0511.8929-10-1987معلم  نسيمة15142120225

1611.8916-10-1981دليمي  سعاد15242119767

0411.8901-05-1990بوذيبة  فاطمة الزهراء15342119976

1511.8766-02-1991طرايفي  مفيدة15442120151

2711.8572-07-1992رميتة  زين الدين15542119717

0711.8571-08-1990بوعقبة  نبيلة15642120190

2911.8571-07-1992سعدون  صارة15742119883

1211.8571-01-1989بومغيتي  عائشة15842119914

1211.8571-10-1992حمزاوي  بسمة15942119495

0611.8191-06-1988بن رحال  وردة16042120299

2311.7948-02-1991شاوي  شهلة16142119873

1511.7909-05-1973زطوط  نادية16242120184

1811.7857-06-1992جيالني  جهاد16342119523

0911.7857-08-1989خزوز  سعيدة16442119769

2611.7857-05-1989قطار  يوسف16542123154

2811.7857-03-1990بعيبش  يسمينة16642120340

0811.7857-06-1992بوشيخ  سمية16742119809

3011.7143-09-1993زاهي  سعاد16842123148

1211.7143-11-1992كيحل  ليلى16942120065

0511.7143-06-1993شكيل  شيماء17042119876

2311.7143-04-1979ربيعي  صورية17142119906

0411.7143-10-1993زقاري  بسمة17242119498

1011.7143-03-1991موس  رميساء17342119672

2311.7143-07-1991بروي  سهير17442119848

2011.7143-09-1993غضاب  خولة17542119623

0911.6639-10-1988ساسي هادف  كمال17642120039

0211.6429-12-1990بوسالمة  هاجر17742120267

1511.6429-02-1985ظريف  فاطمة الزهراء17842119974

0211.6429-11-1993تباني  هالة17942120278
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2511.6429-03-1989بوسنة  حنان18042119568

1211.6429-02-1988قويسم  كنزة18142120043

2411.6429-08-1980صغيري  سعاد18242119763

0711.6429-01-1991محمد بن علي  حنان18342119570

2311.6333-03-1985إبراهيم بوناب  سامية18442119758

3111.6206-07-1983بوالسليو  نوال18542120245

0611.5877-04-1986نوال  بوعكاز18642119512

0311.5814-09-1990بوعنان  صبيحة18742119898

0411.5715-03-1988بومالي  مريم18842120127

2111.5715-06-1992غجاتي  شيماء18942119879

2411.5715-11-1991عماري  فطيمة الزهراء19042120004

1611.5715-02-1991العصوي  محمد19142120081

2011.5714-10-1991علي مو سي  اميرة19242119465

1211.5317-07-1986ساطوح  ريمة19342119685

2811.5293-11-1984بوكليوة  عبد الغني19442119932

2411.5103-06-1988زعبوب  سامية19542119752

2911.5091-09-1978جغدير  مسعود19642120145

0111.5000-09-1986بورنان  نجلة19742120207

0811.5000-01-1988بوكراعين  حليمة19842119550

3111.5000-12-1993بوذيبة  سلمى19942119779

2911.5000-01-1987بولمش  حمزة20042119553

1711.5000-02-1994رحماني  ايمان20142119478

2511.5000-01-1990ساعد قرمش  فاطمة الزهراء20242119975

1711.5000-04-1988ساطوح  صبرينة20342119895

2911.5000-10-1991قنوش  محمد أمين20442120083

1911.5000-01-1992مصلوب  بشرى20542119505

2911.5000-07-1992بن جامع  مروة20642120091

3111.5000-01-1991قرين  يسمينة20742120341

0111.4861-07-1983خلخال  وداد20842120291

2311.4686-05-1981لزرق  صبرينة20942119887

0611.4488-09-1986بشيري  سميرة21042119826
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0611.4473-09-1991ثليالني  خديجة21142119598

2511.4286-01-1987بوقفة  حنان21242119559

1611.4286-11-1981بن زايد  رامضة21342119648

1311.4286-08-1991ناصري  ريم21442119679

1511.4286-06-1987زوالي  محمد21542120080

2811.4286-04-1984سطوطاح  منيرة21642120169

0511.4285-05-1991بشاري  حنان21742119565

0611.4285-01-1992بوعافية  امنة21842119457

0811.4285-04-1976ديبون ساهل  صبرينة21942119893

0111.4285-09-1991طلحة  فوزية22042120013

0711.4285-11-1982لعويبر  وردة22142120300

0511.4285-12-1987رحاي  كريمة22242120033

0811.4285-11-1985قواسمية  رشيدة22342119661

1711.4285-04-1990سايح  أسيا22442119345

1811.4123-09-1986الغريب  ابتسام22542119414

0911.3742-07-1987لكحل  جهاد22642119524

0811.3571-01-1982بلكحلة  راضية22742119647

0711.3571-01-1992ساعد جاب اهللا  خولة22842119621

0911.3571-06-1984يحياوي  وحيدة22942120289

1111.3571-10-1992عمروش  حنان23042119573

1511.3460-02-1991العكايشي  سارة23142119731

0311.3024-01-1990بوعياد  فتيحة23242119985

1111.2857-03-1988بوراس  ريبوح23342119676

2511.2857-10-1993العصوي  عبير23442119937

1211.2857-06-1986قرفي  إلهام23542119392

0211.2857-03-1985بوعفار  حليم23642119546

0311.2857-06-1992بلعداسي  مريم23742120110

3011.2857-09-1988أوريدني  فايزة23842119979

0811.2837-03-1987مصيبح  حنان23942119558

1811.2671-11-1987بولحديد  سوسن24042119853

2511.2408-09-1989قويسم  حنان24142119575
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1411.2242-12-1990بن رايس  مريم24242120098

2211.2143-03-1985بوقدح  حنان24342119556

2711.2143-04-1993عاشوري  مريم24442120125

2311.2143-11-1986سعيود  أسماء24542119340

2111.2032-07-1985نواري  مريم24642120097

0611.1944-07-1986ساسان  فائزة24742119954

0111.1853-01-1973بودوشة  احمد24842119427

3011.1429-06-1985زندوح  نعيمة24942120234

1711.1429-06-1992زايدي  هاجر25042120270

2811.1429-09-1992طاجين  صارة25142119882

1111.1429-06-1993جوامع  ريمة25242119681

2211.1429-02-1985درفولي  نسيمة25342120223

1711.1428-01-1991بن عزيزة  نزيهة25442120217

1611.1428-01-1994دنهاجي  نهاد25542120240

2611.1428-01-1988جبايلي  ايمان25642119489

0411.1409-04-1987مشاطي  حفيظة25742119543

0411.0715-12-1992الواهم  الزهرة25842119445

1711.0715-07-1991بن جامع  ريمة25942119682

1911.0714-11-1989رحال  نهاد26042120238

1511.0714-09-1984قلقول  فتيحة26142119982

0411.0714-05-1991خروفي  غنية26242119948

1011.0714-11-1988بومعيزة  رقية26342119669

1911.0714-08-1990منيجل  سعيدة26442119774

2111.0219-09-1987روانة  نجاة26542120200

1011.0162-08-1984دنداني  جميلة26642119521

0111.0000-09-1988رواق  حنان26742119564

2111.0000-09-1986بوبقة  إلهام26842119391

2011.0000-07-1987تريرات  فاتن26942119957

0611.0000-04-1985بوغواص  مريم27042120142

0811.0000-01-1983بولمعيز  ليلى27142120066

0211.0000-01-1987بشاري  نصيرة27242120229
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0210.9560-05-1988صيد  حميدة27342119554

0910.9440-04-1990جوامع  سمية27442119788

2410.9404-05-1987حميدة  أسماء27542119330

0610.9286-04-1992مشحود  احالم27642119422

1010.9286-11-1992أحميمة  إبتسام27742119383

1910.9286-10-1989بالرة  مريم27842120106

1310.9286-11-1992بوقرن  خليل الرحمان27942119617

1410.9285-04-1993بولقصع  حنان28042119574

2310.9040-11-1973شيبوني  أمال28142119348

2810.8571-08-1992كعرار  امنة28242119458

1610.8571-11-1990موس  ايمان28342119481

1410.8571-01-1992بودفلة  سعاد28442119762

0810.8571-04-1984بوالسيوف  مريم28542120113

0510.8563-04-1984بورية  زهور28642119705

0110.8504-07-1978بوكبير  صليحة28742119904

2510.8385-01-1992لغريب  سهام28842119844

1810.8330-03-1990غانم  ايمان كريمة28942119491

0510.8067-07-1985سيوان  عيسى29042119946

0310.7857-09-1985دكالي  أسماء29142119334

0810.7857-12-1986فالح  مريم29242120141

0710.7857-09-1986قاري  ايمان29342119482

2310.7857-07-1986زايدي  سماح29442119786

1710.7857-04-1992معاوي  أسماء29542119332

2510.7857-09-1991ثابت  عامر29642119921

0510.7774-01-1986ديبون  أنيسة29742119382

1710.7365-08-1980بوزناد  سارة29842119735

0710.7322-03-1991مراكة  سناء29942119829

1510.7206-10-1986عباس  إيمان30042119397

2110.7143-01-1983عجوط  زينب30142119721

1510.7143-09-1991بن جامع  رحمة30242119654

1110.7143-12-1992عوني  مروى30342120095
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1710.7143-02-1992زرايبي  سمية30442119794

2010.7143-07-1985جقريف  خالد30542119594

1610.7143-12-1991مليط  خديجة30642119597

2310.7143-01-1992بولعسل  وسيلة30742120311

0210.7119-07-1991تومي  شمس الدين30842119868

1810.6956-07-1988بوقشبية  مهدية30942120172

0710.6937-11-1990بروش  مفيدة31042120152

2410.6429-08-1993دمبري  منيرة31142120170

1010.6429-09-1990بولقطوط  يمينة31242120343

0210.6429-11-1993بوطريعة  امنة31342119460

1410.6429-11-1987مزدور  ياسمينة31442120335

1810.6429-01-1991بوطاللة  سمية31542119802

3010.6429-04-1993براهيمي  وسام31642120304

2210.6429-11-1989ردام  لمياء31742120059

1910.6429-04-1988بو القرقور  ايمان31842119485

2610.6429-05-1984عاللو  جهيدة31942119527

1810.6428-05-1988شيخ  معتز باهللا32042120147

2610.6428-05-1989روابح  سارة32142119729

1610.5715-09-1983بلقاسمي  خديجة32242119606

2710.5000-05-1991خنشول  امال32342119452

2410.5000-03-1986قحام  وليد32442120325

1010.5000-12-1988بيرة  احالم32542119425

1710.5000-05-1987قطش  حياة32642119587

0810.4436-03-1985رهواج  زهرة32742119703

1910.4286-07-1992كبوسي  اكرام32842119437

3010.4286-01-1994يونس  اميرة اسية32942119470

0810.4286-08-1983دراجي سريحن  حواء33042119583

2910.4285-03-1992مصيبح  ليندة33142120077

1010.4285-08-1987بورصاص  حمزة33242119552

1610.4285-11-1992جغادر  بشرى33342119504

2210.3572-04-1987سوادنية  الهذبة33442119450
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التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1010.3571-08-1989بوالريش  أسماء33542119341

2710.2857-02-1993وشنان  منية33642120168

2910.2857-05-1992بونور  خديجة33742119604

1710.2678-02-1986بوزناد  نبيلة33842120193

2210.2143-12-1984خميس  الهام33942119449

0910.2143-11-1991حيون  نسيمة34042120224

1810.2143-11-1993رحموني  امينة34142119471

2710.2143-05-1988بقور  أمال34242119349

2110.2143-05-1993بوغمسة  آسيا34342119308

0710.1428-06-1990لشهب  أسية34442119346

1110.1428-05-1991مدرق نارو  ايمان34542119483

1210.0714-10-1991بن جامع  هاجر34642120271

2710.0000-11-1992بن قيبة  مروة34742120090
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 2

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : العلوم الطبيعيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2313.1722-05-1980سحقي  هيام142120851

1712.7817-11-1986بوراوي  هاجر242120834

2612.7143-10-1965ساعدروانة  فاطمة الزهراء342120658

0312.6472-04-1990بن عيسى  اسماء442120408

2012.6095-02-1982بن حركو  راضية542120496

2412.4107-06-1982بولقنافد  لياس642120712

1912.3869-05-1985فكراش  سمية742120585

2712.3571-02-1993بوسبولة  حنان842120447

0812.3270-06-1976خروفي  وهيبة942123158

3112.2857-07-1993جامع  أمال1042120369

2312.0131-02-1982قصعة  كميلة1142120701

0711.7143-08-1992قسنطيني  نهاد1242120816

1511.6203-09-1978دوادي  خديجة1342120471

2011.5790-01-1992لعور  رزيقة1442120507

0911.5715-04-1986ميهوب  آمال1542120351

0911.5714-04-1992لطرش  سماح1642120570

1311.5714-07-1991خلفة  إيمان1742120393

0311.5000-09-1990بوبقار  آسيا1842120347

2511.5000-10-1992بن يوسف  هناء1942120848

1311.4286-06-1992دردار  اميرة2042120421

3111.3901-03-1990حراش  فتيحة2142120667

1411.2857-08-1991بوعطيط  كريمة2242120698

1811.1429-12-1993بلواهم  أسماء2342120358

2811.1428-01-1990أوراسي  جيهان2442120435

الصفحة  1 من 2
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التخـصص : العلوم الطبيعيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1511.1194-02-1990بوغرارو  اسماء2542120409

2311.0000-03-1993بوعافية  دالل2642120484

1710.8571-05-1993بغريش  سمية2742120576

0310.7857-02-1992برحايل بودودة  زبيدة2842120515

الصفحة  2 من 2
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 7

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اإلعالم اآلليالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1112.6631-01-1992تفاحي  جابر142120970

2612.4643-01-1991عزايزية  انتصار242120948

3012.3278-03-1979بولبير  نورية342121212

2412.1786-06-1993مبارك أودينة  سماح442121071

1112.1786-10-1992ثابت  نسيمة542121199

0212.0714-12-1991بوحجة  هشام642121224

0812.0072-09-1985مقدم  هشام742121226

0911.7857-10-1992صخري العرنان  حمزة842120989

1111.7500-07-1993علوش  محمد إسالم942121164

2411.6786-09-1991تومي  أمين1042123160

0311.6226-11-1991قوتة  بالل1142120966

2611.5409-06-1991رامول  أسماء1242120900

0411.5246-05-1989رجاتي  حنان1342120994

3011.5000-06-1991بوغازي  جهاد1442120974

0911.5000-06-1984بوشحيط  وليد1542121239

0711.4468-01-1990مروش  إيمان1642120923

0511.4353-05-1990شرايطي  حاتم1742120977

1511.3928-04-1991عبدلي  صورية1842121111

1011.2857-09-1990جيجة  اسيا1942120929

1111.2706-02-1988ربيع  عبد الباقي2042121117

1111.2500-07-1992سعيود  فطيمة الزهراء2142121144

1711.2500-09-1988عيبش  نسيم2242123287

3111.2143-07-1992لزغد  ريمة دنيازاد2342121036

0611.1786-01-1994بودربالة  عبد السالم2442121124

الصفحة  1 من 2
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التخـصص : اإلعالم اآلليالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1011.0715-01-1992شبلي  الويزة2542120934

2011.0377-10-1989بوجناح  أسية2642120905

2311.0000-06-1992طحار  رانية2742121017

2610.9286-05-1993بوقدح  امينة2842120946

2310.8718-03-1989ناصر  سفيان2942121058

1610.8214-05-1993سامح  ياسمين3042121244

2610.7857-09-1989كروز  مريم3142121175

0210.7500-07-1993زباغدي  تقي الدين3242120969

2410.7143-10-1991عليوش قربوع  وائل3342121227

0410.7143-12-1992بولقروش  شيماء3442121097

1210.6785-03-1994بوبريق  آية3542120885

0310.6651-09-1992بوقارين  رشا3642121020

2910.6428-09-1991بوزناد  مريم3742121185

1710.4286-08-1993بوشوخ  اكرام3842120930

2010.3215-07-1992زرايدي  اسماء3942120925

2710.1429-04-1993لزغد  أمير4042120908

الصفحة  2 من 2
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 2

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : التربية البدنية و الرياضيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.5552-07-1986مخلوف  أمين142121262

1011.4798-07-1990بوراوي  سيف الدين242121317

0111.4357-04-1991القرود  فوزي342121367

3011.3806-08-1991نطور  نجيب442121401

2311.2143-07-1989بولعبايز  نضال542121403

1010.9996-08-1989حداد  بالل642121275

0610.8572-03-1990قويسم  حسام742121284

0610.7143-09-1992بوكاف  يونس842121414

0110.6429-04-1993أجغيم  بلقاسم942121277

1110.5714-05-1992بوقلعة  محمد حسين1042121383

2710.3572-09-1993بوالشعور  بدرالدين1142121269

0810.1429-02-1992دراوي  خالد1242121303

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : الرياضياتالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3011.9754-01-1986وضاح  نوال142121499

2311.9746-08-1988براهيمي  سكينة242121449

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : العلوم الفيزيائيةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0112.2500-01-1988سردوك  سمية142121641

1611.7615-06-1991صالي  أسيا242121518

0511.2857-03-1991يسعد  بسمة342121553

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : علوم الطبيعة و الحياةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2013.3448-03-1990بوطبزة  سمية142121932

2113.2857-12-1990العصوي  حليمة242121850

2012.4532-08-1984بشاري  اسماء342121816

2611.9325-09-1990علي لمويس  سلوى442121923

2511.7857-06-1990سناني  سلمى542121918

0311.7770-03-1991هيذباني  هاجر642122081

1511.6111-09-1989مزاهدي  مريم742122038

1811.5163-01-1989بولقنافد  رباب842121883

1610.8571-03-1984غميرد  أمين942121805

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اإلعالم اآلليالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0315.3572-07-1983بن لوصيف  خالد142122153

1815.1171-06-1988بوعمامة  عماد الدين242122213

1614.5715-03-1983لشهب  صباح342122203

2414.5000-02-1983بوشارب  فايزة442122219

1014.2857-06-1985بولمعيز  وليد542122289

0114.2143-06-1973العروم  توفيق642122138

2014.2143-10-1984كحل الراس  وفاء742122288

0613.7857-07-1986بوزرد  حنان842122150

0413.7857-11-1979جغرود  اسيا942122129

0913.7655-07-1987هواين  مريم1042122245

1413.7143-11-1983بوخروف  فتيحة1142123293

2213.2857-02-1974بسكري  نوال1242122271

2013.1429-10-1983مخناش  فاطمة الزهراء1342122217

1113.0480-10-1966بلعشية  مراد1442123178

0813.0000-02-1987العيفة  سارة1542122171

0612.9603-08-1986بوسكين  حنان1642122151

0612.8571-01-1982بولقروش  سهام1742122193

2912.7857-05-1991ديبون ساهل  سارة منال1842122173

2412.7591-01-1976سحقي  ليلى1942122236

2712.7143-03-1981عياش  ليندة2042122238

0712.6428-11-1989العلمي  إيناس2142122124

2612.5000-06-1987بولكروة  عبد الرحمن2242122209

1512.5000-02-1982بوخربش  صليحة2342122206

0912.4285-06-1986خوالد  يحي2442122293

الصفحة  1 من 3
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التخـصص : اإلعالم اآلليالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1712.4285-05-1986فرقاني  سمية2542122188

0612.2190-06-1986ساعد حميدش  إبتسام2642122121

2612.2143-01-1983بوطعوش  ابراهيم2742122126

0512.2143-02-1974لحمازة  ذهبية2842122156

1412.2143-02-1985بوسنان  هاجر2942122275

0712.2143-02-1985بوغيوط  حكيمة3042122145

1412.2143-03-1982عبد النور  نوال3142122268

2912.1429-05-1988نحال  ريان3242122167

1512.1107-06-1986عبد النبي  صبرينة3342122204

2711.9285-08-1985بوطلبة  نوال3442122270

2111.8571-04-1985بن موسى  لطفي3542122231

2211.7857-03-1982مشاعلة  سهام3642122195

1511.7143-01-1986العوجة  نبيلة3742122257

2011.7143-05-1991فضلة  صارة3842122202

1211.6429-08-1986قرفي  هاجر3942122276

0811.6429-03-1982بوثلجة  عفاف4042122211

0211.5714-03-1986الشيخ بوقال  بالل4142122137

1311.5000-11-1985نيمور  كريمة4242122225

2011.5000-06-1986لرقش  مريم4342122248

1811.5000-06-1991سعدالي  شافية4442122198

0311.4286-09-1983طراد  جهيدة4542122139

0311.4285-05-1986بوطالبة  راضية4642122162

2111.4285-03-1980بوطغان  هشام4742122279

1811.3572-04-1987حجوجي  راضية4842122158

3111.3571-10-1987شنوف  آمنة4942122111

0511.2143-12-1981قربوع  خديجة5042122154

2211.1428-01-1979عرنان  نعيم5142122266

2611.1428-06-1989رجم  شهرزاد5242122200

2011.0715-02-1984قطار  نورة5342122273

1111.0714-11-1984بوداود  ابراهيم5442122127

2511.0000-02-1983ديب  وفاء5542122286

الصفحة  2 من 3
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التخـصص : اإلعالم اآلليالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0711.0000-01-1992زهزام  اشرف زكرياء5642122130

1810.8571-01-1985بيدل  ياقوتة5742122292

1710.7857-11-1989خريف  نورة5842122272

1010.6429-12-1981بوهالي  مهدية5942122255

3110.6429-12-1980جاليلي  الغالية6042122131

1710.5714-08-1983رمضان  سعاد6142122179

2410.5000-08-1987أم العز  مريم6242122244

2910.4286-04-1981بلعيدي  وفاء6342122287

الصفحة  3 من 3
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : األدب العربيالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2912.2222-03-1982سلطان  ليلى142122504

0912.0639-09-1990فلوري  إيمان242122428

2811.9623-07-1992بن يوسف  وجدان342122531

1511.7857-01-1990زاحي  كريمة442122499

2811.4285-07-1987وشتاتي  فاطمة542122491

2211.3571-02-1993يونس  هدى642122528

2811.2857-10-1989زرزار  وفاء742122533

1911.2857-05-1991بوربعية  خديجة842122443

0711.0937-11-1988بوعشة  سناء942122476

3011.0492-07-1990بوهالي  حليمة1042122436

1210.7857-08-1989بولعراس  سعيدة1142122469

1010.7297-06-1990كعوان  رواح1242122455

2410.5897-06-1991قاري  حنان1342122437

2110.0000-05-1983زواك  عقيلة1442122490

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : العلوم اإلسالميةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0510.9944-12-1987راشد  بركاهم142122547

0410.9059-01-1986غازي  آمنة242122536

1310.7143-02-1988رماش  وليد342122595

2710.6429-01-1992بوشوخ  جميلة442122548

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0414.1940-06-1990شريط  رقية142122635

1213.9222-11-1980شويط  وحيدة242123296

2713.4357-10-1988شبيرة  لبنة342122681

1513.1428-08-1990بوقرن  وسيلة442122708

1212.5389-08-1991بوسبولة  عائشة542122665

2912.3107-11-1987بزازل  ريمة642122638

2312.0702-04-1978شاكر  العربي742122614

1712.0572-01-1991سعد عيسوس  سميحة842122649

1312.0425-02-1989بوركاب  مريم942122685

1712.0000-03-1990ثعالبي  خيرة1042122630

1111.8718-08-1977جامعي  يمينة1142122713

0311.7909-03-1984عبد النور  زهية1242122642

0411.7143-08-1986بعزيز  اسماء1342122613

2211.5000-07-1990عطوي  خديجة1442122628

0911.4873-12-1987عابد  راضية1542122633

2511.4337-01-1987لقصير  دليلة1642122631

0811.4150-08-1988لعفيفي  لمية1742123295

3011.3571-09-1989جمعة  إيمان1842122612

1411.3147-10-1988غفار  حنان1942122622

2111.2214-09-1990أودينة  أحالم2042122601

2111.2143-05-1988بليقس  سارة2142122644

2611.1429-06-1990خشيرم  سميرة2242122650

1711.1175-02-1991بوشارب  أسماء2342122605

0211.1044-09-1990بوزيدي  نور الهدى2442122704

الصفحة  1 من 2
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1811.0802-10-1990بوفنش  ريمة2542122639

1611.0715-06-1990عتامن  مريم2642122686

0211.0714-09-1988نحال  أحالم2742122600

0810.9286-03-1985بولحديد  أسماء2842122604

0910.9286-05-1991مزغيش  صورية2942122663

1010.7857-09-1991جيالني  مريم3042122687

1210.7441-12-1990سعيود  بشرى3142122616

2010.6980-02-1989بوعيطة  عفاف3242122668

1110.6508-08-1991براهم  نوال3342122703

2210.6429-07-1991بن حرواق  لويزة3442122682

2910.6254-07-1991مغراري  حنان3542122623

1410.5715-01-1987بوقدح  وفاء3642122709

1710.5000-08-1989شتوم  عزيزة3742122667

0210.4286-12-1990فلوري  سلمى3842122646

1210.4286-11-1990بومنقار  معاد3942122691

2110.1428-04-1982نش  إسماعيل4042122610

الصفحة  2 من 2
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : الفلسفةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0612.5714-06-1984الموات  سامي142122725

2312.3405-10-1983الواهم  كريمة242122735

2911.8012-09-1989بوغوط  سهام342122728

0311.7445-04-1990كرموز  ريم442122723

1411.6059-01-1971رمضان  وردة542122740

1811.2857-09-1985بغيغي  ريم642122722

1511.1000-01-1988وضاح  حياة742122721

0410.9782-01-1980كواح  غنية842122733

2410.9544-03-1988مقدم  صونية942122730

0210.7579-11-1982نموشي  مريم1042122738

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة الفرنسيةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0713.7861-08-1989بن زغاري  سارة142122751

3013.5341-11-1991وعواع  احمد242122743

1213.1516-08-1991صخري العرنان  كنزة342122760

0412.4857-06-1989قدوش  سارة442122750

1912.3052-03-1977بوثلجة  نورة542122767

2612.2599-04-1991بريش  لبنى642122761

2212.2159-10-1991كرسنة  شهرزاد742122756

1511.8873-10-1984عقون  سماح842122753

1511.6746-08-1988لعور  امال942122744

1611.3163-05-1988ويلي  لويزة1042122762

1011.1770-03-1992سلوغة  صليحة1142122757

1410.5869-08-1991العلوش  زهية1242122749

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة اإلنجليزيةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1013.0000-11-1991بوعيطة  هيبة142122818

0312.6623-09-1988نميري  أمال242122774

1712.6171-10-1981بوزناد  رجاء342122788

0612.4286-08-1985دقيش  سهيلة442122799

2711.9285-10-1991صيافة  حفصة542122784

0211.5897-11-1992مخيبي  سلمى642122794

0411.5714-02-1991بن جامع  ايمان742122782

2011.5262-08-1991بولهواش  مريم842122810

2711.3897-12-1988كربوش  فيروز942122808

2711.3571-12-1991بورنان  بشرى1042122783

1711.0572-12-1989لمشمع  ريم1142122789

2311.0072-01-1992بكيري  فهيمة1242122807

3010.9286-07-1991نايم  منال1342122811

1310.9285-08-1991بوهالي  سمية1442122797

2510.8571-09-1985حمدوش  سمية1542122796

0510.6429-11-1991منصوري  آمنة1642122772

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 8

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : اللغة اإليطاليةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3112.8928-03-1992بودانة  رقية142122862

0112.5715-10-1993لكحل  سهام242122882

1112.2857-03-1989بكوش  محمد رضا342122912

1412.0000-03-1991سقاش  حياة442122858

0811.8214-11-1989سوادنية  حنان542122856

0311.6428-10-1977منصور بوناب  عمار642122896

1011.5714-12-1992بورخوم  سلمى742122877

2511.5714-09-1993سيدي علي  سعاد842122875

0411.3571-08-1988معيزة  أميمة942122831

0811.0715-09-1987بوعمود  محمد لمين1042122914

2911.0714-03-1987ليفة  بالل1142122843

0310.6429-06-1987بودليوة  هدى1242122931

2610.2143-01-1992حوض  شريفة1342122884

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : سكيكدة

عــدد المناصب: 1

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

قائمة اإلحتياط  في  االختبارات الكتابية  و الشفهية  لمسابقة  توظيف 
 حسب درجة اإلستحقاق 2016أساتذة األطوار الثالثة بعنوان

التخـصص : التربية البدنية و الرياضيةالرتبــة : أستاذ التعليم الثانوي

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2911.2143-09-1990بونوالة  عبد العزيز142122946

0411.1429-08-1989بولحديد  أمين242122938

0110.8571-01-1979عبوبو  شعبان342122945

1110.4897-03-1988بوقموزة  أعمر442122937

الصفحة  1 من 1
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