
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 436

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

1712.9778-08-1988كيدار  نجالء141709967

0312.9777-12-1988هلوب  فطيمة241707962

2812.9723-05-1981بن شتوح  األخضر341700863

0212.9723-11-1989تنوم  فطيمة441707939

2112.9722-10-1993أيت سعدي  زوهرة541704189

1212.9722-04-1978شرفي  مباركة641708517

3012.9667-07-1985سديرة  محمد الفاتح741708982

0712.9639-11-1991مزاوخ  مصطفى841709514

0612.9556-04-1985بن موفق  محمد941708799

1912.9500-12-1984طيوة  بلخير1041701895

3112.9500-12-1990بن سليمان  جميلة1141702346

1912.9444-10-1992قاسمي  إيمان1241700558

0812.9444-04-1988عجيمي  الغالية1341701299

0312.9444-05-1988بوخالفة  فاطمة الزهراء1441707157

2712.9444-01-1985أعمر  سعاد1541704556

1712.9444-05-1978حرفوش  نبيل احمد1641709853

0312.9444-02-1991جعفر  ايمان1741701660

1412.9444-05-1988لعياشي  عائشة1841705829

1112.9444-01-1989فضة  هاجر1941710520

0712.9444-04-1979براهيمي  زينة2041704363

1012.9417-02-1987جرو  جمال2141702243

1912.9389-11-1983شراك  زكية2241704046

1212.9361-08-1985حرواش  عيسى2341706775

0312.9250-02-1990قحقوح  سمية2441705064

الصفحة  1 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3012.9167-06-1988بلعباس  سهام2541705229

0412.9167-08-1989بن احمد  سارة2641704424

1412.9167-05-1990باسين  حنان2741702790

0312.9166-02-1988بن تشيش  عمرة2841706710

2212.9166-03-1983حمداني  عمر2941706638

1812.9166-05-1990نعامة  مسعودة3041709427

0212.9166-10-1984ميسومي  آسيا إخالص3141700011

2312.9166-10-1989بوزيدي  فطيمة الزهراء3241708017

1612.9166-11-1981بافة  ام الخير3341701438

1612.9166-12-1992بن زاهية  ايمان3441701688

2912.9139-10-1985طاليبي  أحمد3541700132

1212.9112-03-1990حامدي  نجالء3641709966

1312.9111-02-1976حليس  محمد3741708888

0212.9084-08-1989كوار  فاطنة3841707360

3112.9056-01-1977قرماش  محمد3941715758

1112.9028-01-1987ملكي  نورة4041710477

2712.8889-09-1991ربيحي  زهية4141704157

2212.8889-07-1991اعمر  فاطنة4241707319

2412.8889-07-1990بن عطااهللا  سناء إنقاذ حنيفة4341705181

0112.8889-03-1990رقاد  أم الخير نور الهدى4441700336

3012.8889-04-1988سعد الدين  مجيد4541708579

1412.8889-07-1987بونيف  سناء4641705176

1412.8889-10-1993سربوت  وليد4741710754

2812.8889-12-1982فكان  خليل4841703391

1412.8889-04-1979دحمان  الزهرة4941701025

3112.8889-12-1987بلغيث  زينب5041704329

1412.8889-03-1989زيان  نورة5141710413

0512.8778-02-1985رزيقة  فاطنة5241707349

1812.8750-06-1987عزوز  فاطمة5341706966

3012.8722-09-1981بن الشيخ  مجدة5441708577

0512.8612-01-1989قرميطي  سمية5541705050

الصفحة  2 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3012.8612-04-1981جقبوب  محمد رضا5641708990

1912.8612-09-1971ملعب  كتيبة5741708152

2512.8612-06-1982ياحو  كريمة5841708214

2412.8612-06-1986سديري  وفاء5941710735

1812.8612-10-1987بوعالم  يوسف6041710978

1712.8612-10-1983بوبشيش  ربيعة6141703808

1212.8612-05-1982مزياني  ليلى6241708480

2112.8611-10-1983عكراطة  أم الخير6341700330

2012.8611-12-1982فراح  أيوب6441700511

3012.8500-07-1983زوبيري  مختار6541709059

0612.8500-03-1985يونسي  خديجة6641703232

1512.8500-11-1986قصاب  نجاة6741709950

0812.8333-08-1992عمارة  الطاهر6841701204

2112.8333-05-1993غالم  رحمة صارة6941703864

1012.8333-08-1989لباشي  عالء الدين7041706515

1212.8333-11-1990رتيمي  رنجة7141703982

0812.8333-04-1990بن سعدة  سارة7241704397

1412.8333-10-1993مويسي  إيمان7341700577

2812.8333-01-1992مكاوي  فاطمة الزهراء7441707195

0112.8333-01-1992غربي  فاطنة7541707305

2712.8333-10-1990قوادري  حليمة7641702712

2312.8333-05-1988عابو  خديجة7741703242

2612.8333-11-1984بن شريك  عبد الحفيظ7841706011

1312.8333-05-1988بوهالي  خديجة7941703098

0212.8333-08-1993ميهوبي  يوسف8041710966

0212.8250-02-1981بن مزوز  سعاد8141704590

1212.8139-02-1986عيدي  فاطمة الزهرة8241707220

0612.8055-04-1987زيطوط  عائشة8341705773

2712.8055-10-1981عمارة  خديجة8441703211

2412.8028-01-1988قيرش  عطية8541706461

1212.8000-10-1987قانة  مباركة8641708541
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0512.7973-09-1982بكرية  عامر8741715696

1012.7861-12-1976حاجي  عيشة8841706883

1712.7778-01-1988بن نيلي  جميلة8941702371

2312.7778-12-1986ربيحاوي  كريمة9041708206

1512.7778-05-1988حفرات  ربيحة9141703788

2912.7778-10-1990حليتي  ابتسام المطروحة9241700614

1612.7778-10-1992بن تركية  فيالة9341708081

1912.7778-02-1993بن عزوزي  رحمة9441703848

1612.7778-04-1984بن صغير  عمارة9541706625

1812.7778-03-1990نايل  رحمانية9641703844

1112.7778-03-1987شراب  مصطفى9741709508

1712.7778-06-1989عمور  حنان9841702856

1412.7778-01-1986سعيدي  فتيحة9941707603

0212.7778-06-1990شتوح  عبد الحليم10041706016

0912.7778-11-1993بورابة  رانية10141703745

2412.7778-11-1990مرزق  زينب10241704260

0712.7778-01-1986زروق  مصطفى10341709509

1512.7778-05-1985زعيتري  سعيدة10441704779

2712.7778-01-1986بن سعدة  عبدالرحمان10541706288

1412.7778-04-1984حساني  سلمان10641704883

0112.7778-01-1973بلخيري  احمد10741700703

1112.7778-08-1981بوجمعة  فاطمة الزهراء10841707132

2212.7667-10-1978باكرية  يمينة10941710931

1512.7556-04-1990عالم  نادية أمال11041709831

3112.7500-12-1990شداد  فاتن11141706927

1012.7500-01-1981جعالب  قرسة11241708107

0612.7500-08-1986وحشي  عبدالكريم11341706349

0312.7500-03-1991نقبيل  عبد اهللا عزام11441706246

1112.7500-04-1978أعمر  ربيع11541703803

0112.7333-04-1985شراك  مسعودة11641709423

1212.7306-11-1989شبيرة  موسى11741709709

الصفحة  4 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2212.7222-12-1991بوفريس  حبيبة11841702437

1012.7222-03-1991حواش  آسيا11941700006

1512.7222-01-1980شيبوط  فتيحة12041707608

0912.7222-06-1988فرتالة  مصطفى12141709538

0912.7222-08-1989ربيعي  بختي12241701764

2212.7222-09-1984بوزيدي  حياة12341703010

1012.7222-01-1991بن يحي  ام الخير12441701456

1612.7222-01-1990عويطي  شريفة12541705358

2212.7222-01-1987شرفاوي  عيسى12641706811

1612.7222-11-1988برابح  عمر الفاروق12741706707

2412.7222-10-1988شرفة  سهام12841705202

2912.7222-01-1986حاجي  خضرة12941703314

2612.7222-10-1993هتاك  هاجر13041710518

1112.7222-01-1991منصور  زينب13141704347

2112.7222-02-1982عماري  عبد الباقي13241705995

1812.7222-03-1980مزاتي  عيشة13341706820

0712.7222-09-1988بن شهرة  نصيرة13441710128

2312.7222-01-1983تاوتي  فاطنة13541707404

0412.7194-08-1990سفراني  ريمة13641704006

0912.7000-01-1982أعمر  نعيمة13741710235

0212.6972-12-1989غزالي  زوينة13841704204

2312.6944-11-1985بن شداد  بختي13941701768

3012.6944-03-1980حيرش  عائشة14041705871

1912.6916-07-1989عيدة  نعيمة14141710216

3112.6750-12-1987راقع  خالد14241703073

0112.6723-01-1980العود  امحمد14341715686

0312.6667-11-1990مبخوتي  أم الخير14441700306

2712.6667-01-1990بن ستالة  ياسين14541710837

1312.6667-12-1991بسعود  صدام حسين14641705562

0212.6667-05-1988محمد  عائشة14741705753

2312.6667-05-1987حوينيتة  لحسن14841708349
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0912.6667-07-1992سناني  أسماء14941700238

0712.6667-01-1985طمار  عتيقة15041706392

0912.6667-01-1980عليوات  سالم15141704478

2912.6667-10-1991بخوش  فيروز15241708085

0812.6667-05-1972جعفر  عائشة15341705801

3012.6667-04-1976بو عبد اهللا  خديجة15441703158

1812.6667-04-1988يونسي  نصيرة15541710136

1712.6667-03-1990برقادي  ايمان15641701666

2312.6583-09-1986بيض القول  محمد15741708783

1612.6389-06-1989جبالي  جمعة15841702290

2312.6389-02-1990جليخي  عبدالسالم15941706305

2612.6389-11-1984خالدي  هبة16041710553

0412.6389-10-1993نسيل  االخضر16141700876

2312.6389-12-1986سعود  امينة16241701627

2312.6389-04-1992بن جوال  فتيحة16341707520

3012.6333-12-1982عمار  الهاشمي16441701403

1012.6305-04-1988مبسوط  فريحة16541707729

0112.6250-01-1982صيلع  محجوبة16641708589

2612.6139-01-1985شنوفي  فاطنة16741707308

1712.6139-01-1990خينش  الحاجة16841700964

3112.6111-05-1992منصوري  سارة16941704389

1512.6111-05-1981خنيش  النخلة17041701367

2412.6111-09-1991حاجي  محمد إلياس17141708936

2912.6111-05-1988عزالوي  تركية17241702150

0212.6111-08-1992جغلول  علجية17341706525

2012.6111-01-1981نقارة  دنية17441703695

1312.6111-11-1990كسكس  فاطمة الزهراء17541707135

2112.6111-03-1993رمضاني  فاطمة الزهراء17641707128

0412.6111-03-1994غفاري  كريمة17741708212

3112.6111-12-1984بن محمد  عامر17841705951

1912.6111-02-1992لعبزوزي  حنان17941702925

الصفحة  6 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2912.6111-07-1979جاب اهللا  عبد اكريم18041705984

1412.6111-03-1976دماني  الحدي18141700974

1812.6056-09-1988سبع  أم السعد18241700339

1312.6000-09-1987كحللش  محمد علي18341709019

2112.5972-11-1984شيبوط  محمد18441715713

2912.5944-11-1986كربوعة  نبيلة18541715720

0812.5917-06-1981بن نايل  سليمة18641704971

0712.5889-01-1984دباب  أحمد18741715677

0512.5862-03-1979عزوز  خيرة18841703497

2812.5834-04-1985قنوني  أحمد18941700156

2312.5833-10-1986بوصري  نبيل عبد اهللا19041709855

0112.5833-06-1986بن سليمان  فتيحة19141707605

1212.5778-03-1994عروي  كريمة19241708186

0312.5778-12-1981مفتاح  صباح19341705514

1612.5722-07-1988عرباوي  نجاة19441709959

0812.5639-02-1986خليلي  أم النون19541700343

0312.5612-09-1979مطروحة  مباركة19641708561

0212.5583-08-1987مسعودان  محمود19741709042

0612.5556-09-1986حامي  نصيرة19841710121

0612.5556-05-1991بن مسعود  شريفة19941705360

0512.5556-12-1992عشراوي  إيمان20041700554

1612.5556-12-1988بن يعقوب  خديجة20141703127

1212.5556-03-1990سني  نجاة20241709932

1212.5556-08-1989ربيع  صفية20341705578

2812.5556-04-1989فضة  فاطمة الزهراء20441707122

0112.5556-01-1989بوصوار  بركاهم20541701815

2612.5556-09-1987جغالفي  عفاف20641706501

1112.5556-10-1992عثماني  فاطنة20741707293

2512.5556-05-1981عبد الكريم  عائشة20841705853

1612.5556-03-1987زوليخة  عائشة20941705846

0512.5556-01-1993بن زرقين  صبرين21041705523
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2012.5556-12-1991طيوة  سميرة21141705136

2112.5556-05-1988كاكي  فاطمة وفاء21241707254

1812.5556-08-1988سنوسي  خديجة21341703199

2312.5556-08-1992رابحي  سارة21441704417

2412.5528-12-1991بوسعيد  نوال21541710290

1312.5500-01-1988شراك  موسى21641709704

2512.5473-05-1987بسيسة  مصطفى21741709474

0412.5472-03-1983بونيف  منى21841709682

0212.5444-02-1987صخري  وهيبة21941710781

2212.5333-04-1991بن قنيسة  حياة22041703014

0312.5278-01-1987بوسيالة  حمزة22141702757

0712.5278-06-1989دريسي  عبد الحميد22241706040

2012.5278-01-1991ربوح  حدة22341702455

1012.5278-08-1989العون  هاجر22441710510

0412.5278-10-1980دعلوس  محمد22541708601

1912.5278-05-1986خمال  تالية22641702117

2212.5278-10-1984ديبس  يمينة22741710890

3112.5278-08-1991جاب اهللا  خرفية22841703286

0112.5278-04-1979عقون  سهام22941705249

1712.5277-07-1993هادي  نصيرة23041710129

1712.5112-02-1982عبد الوهاب  شمس الهدى23141705378

0912.5083-10-1989بورزق  علي23241706547

2612.5056-03-1988صدارة  محمد الطاهر23341708976

0712.5028-09-1971بيض القول  زهرة23441704092

0712.5000-01-1990قادر  حنان23541702824

2312.5000-08-1986بلول  نصيرة23641710130

2412.5000-01-1985تته  الزهرة23741701099

0512.5000-10-1990ربحي  سهام23841705236

0112.5000-02-1983تناح  محمد23941708640

0712.5000-08-1988عطالوي  فاطنة24041707322

2812.5000-05-1983شيخاوي  آسية24141700014
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1912.5000-12-1993بن علية  سماح24241704977

1212.5000-03-1988جالل  الشريف لطفي24341701177

2912.5000-07-1982محمودي  كريمة24441708222

1112.4944-12-1991بسكري  الزهرة24541701066

2912.4833-08-1982روابح  بختة24641701726

0312.4723-05-1982نوري  سالم24741704484

0512.4723-09-1993مساوي  ايمان24841701673

1612.4722-08-1976حارثي  لطرش24941708416

1412.4722-07-1994خويلد  جهاد25041702393

2012.4722-08-1988سائحي  مصطفى25141709531

0912.4722-08-1994شويحة  إيمان25241700566

3012.4722-07-1985طاوسي  سمية25341704998

0112.4667-06-1985غراب  علي25441706564

1012.4639-10-1987حبشي  خولة25541703401

0112.4583-03-1990بن الصادق  سميرة25641705162

0512.4583-08-1989عزوز  امباركة25741701557

2912.4472-10-1979قوادري  حنان25841702881

1412.4444-01-1985نظور  عبد الكريم25941706226

0412.4444-11-1988رابحي  فاطمة الزهراء26041707113

2112.4444-10-1986بن عودة  فاطمة الزهرة26141707209

2812.4444-01-1989محمدي  سهام26241705210

1812.4444-02-1983بن زكري  محمد26341708737

0612.4444-07-1992سلماني  جميلة26441702326

1712.4444-07-1979بولخراشف  ساجية26541704365

1012.4444-08-1989قوادري  مسعودة26641709463

0412.4444-01-1987خضار  كنزة26741708319

0912.4444-05-1988حمادو  إيمان26841700595

0612.4444-02-1987دحمان  أحمد26941700184

1712.4444-11-1980خويل  بوبكر27041702057

1312.4444-11-1991نوري  نصيرة27141710099

0112.4444-02-1984عياد  محمد27241708658
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2112.4444-10-1983إسعدونن  سعيد27341704766

2512.4444-08-1991قريشي  زينب27441704259

0612.4417-11-1987جلفاوي  مختار عمر27541709072

2112.4389-09-1986عزالوي  هاجر هدى27641710542

0612.4389-11-1986سعيداني  فضيلة27741707833

1012.4306-08-1988زروق  خضرة27841703324

1712.4278-08-1984قوق  الزهرة27941701094

2412.4278-02-1985مخطاري  نصيرة28041710110

0812.4250-02-1982بن عزوزي  عبد القادر28141706139

0512.4222-09-1990رحمون  حنان28241702878

1012.4167-11-1991االبيض  نور الهدى28341710382

1412.4167-08-1988بن مبخوت  وسيلة28441710730

1512.4167-11-1985بربورة  نعيمة28541710210

1412.4166-12-1980لبيض  بوبكر28641702061

0812.4139-02-1988دالل  حوة28741702940

2712.4056-12-1984حساني  زهية28841704145

0812.4027-05-1988بن ملوكة  خيرة28941703540

2712.3944-10-1986بوشارب  نعيمة29041710184

1212.3889-01-1990بن العيفاوي  نورة29141710469

0612.3889-05-1989عبعوب  ياسمينة29241710822

1812.3889-03-1991كالل  سلطانة29341704880

1512.3889-03-1985سلماني  سليمان29441704916

2912.3889-07-1989زنيخري  سفيان29541704856

0312.3889-10-1985بوعبدلي  حليمة السعدية29641702724

2512.3889-03-1983بلخيري  سمية29741704993

1912.3889-06-1988عثمان  عامر29841705957

1512.3888-06-1988شيبوط  وسيلة29941710724

1812.3861-03-1989وحشي  العامرية30041701261

2212.3750-11-1989بنور  نصيرة30141710082

1012.3750-03-1986مرطة  الطيب30241701246

1412.3694-12-1984عبد الحفيظي  سعدية30341704702
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2712.3638-02-1982جودي  موسى30441709713

1812.3612-04-1982ربحي  نورالدين30541710398

1612.3612-01-1988قيرع  بختة30641701757

2612.3611-04-1986بن عطية  فاطنة30741707411

0512.3611-07-1992أحميدة  فريحة30841707775

1712.3611-08-1987دريدي  خديجة30941703204

3012.3584-10-1990رباحي  حنان31041702810

1412.3583-02-1989حوه  خديجة31141703129

1812.3556-02-1989زرقة  براهيم31241701785

1012.3527-02-1984عيسو  نبيلة31341709859

0812.3500-02-1976بافة  عيشة31441706851

0112.3417-12-1970سبع  جميلة31541702343

0112.3417-07-1980داودي  ربيحة31641703766

0812.3389-09-1987براهيمي  صبرينة31741705537

0712.3333-01-1991شيخاوي  خضرة31841703360

0412.3333-01-1985بوضياف  مصطفى31941709502

2712.3333-07-1985سعدو  القائمة32041701302

1512.3333-02-1992حساك  ابراهيم الخليل32141700661

2412.3333-12-1988كحيلش  يوسف32241710963

3112.3333-12-1992جدير  األخضر32341700854

0812.3333-11-1985جريدان  خديجة32441703274

0712.3333-03-1992رحمون  أحالم32541700059

0512.3333-12-1981زيتوني  خديجة32641703122

0112.3333-02-1983تركي  يمينة نور الهدى32741710959

1512.3333-01-1977رحماني  يمينة32841710898

0412.3333-07-1994بوطيبة  هيام32941710678

2612.3333-04-1989صديق  امباركة33041701545

1012.3333-03-1980باسين  عيسى33141706751

2212.3250-06-1987صالحي  بلقاسم33241701904

1412.3222-12-1986بوقراف  علي33341706598

0212.3083-11-1988دهاص  أحمد33441700116
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2912.3056-11-1984بن معيشة  أنيسة33541700509

0112.3056-06-1990امحمدي  عائشة33641705772

0112.3056-01-1977عالوة  محمد33741708772

2712.3056-09-1987عيسو  سمية33841705073

2112.3028-07-1990لسبط  جمعة33941702287

0712.3028-08-1989مريخي  فطيمة34041707930

1512.2917-05-1978حريزي  محمد34141708842

2312.2778-01-1987عثمان  المداني34241701332

1012.2778-02-1985حمامة  سالم34341704480

2612.2778-06-1987عبدالرحيم  عيشة34441706870

2512.2778-01-1988سايح  رقية34541703957

1412.2778-01-1995غربي  جهينة34641702410

0612.2778-03-1990علية  فريال34741707722

2912.2778-01-1986بلقاسمي  عبد الحليم34841706019

1812.2778-01-1985حوة  نصيرة34941710114

1512.2778-11-1989بن احمد  امينة35041701637

0512.2778-10-1992حاشي  كوثر35141708328

3112.2778-12-1989هوراي  لمجد35241708438

1912.2778-10-1987منصوري  فتيحة35341707542

0512.2778-06-1989شهاب  خديجة35441703153

1912.2778-11-1986بن عطية  صليحة35541705624

1412.2777-11-1989بن شداد  امال35641701521

3112.2750-12-1977كحيلش  حفصة35741702609

1612.2722-01-1990صادقي  سعاد35841704608

1012.2722-01-1985براهيمي  عبدالقادر35941706324

2012.2666-06-1981رقيق  تركية36041702177

1112.2639-10-1983باكرية  عمر36141706704

0112.2584-01-1984غريب  جمال36241715692

2012.2556-01-1985معمري  تركية36341702144

2712.2555-07-1987بن سالم  فريحة36441707745

2012.2528-04-1987شريط  خديجة36541703214
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1512.2500-01-1979رحمان  صبرينة36641705548

0412.2500-10-1988هواري  صورية36741705669

0912.2500-02-1984بديرينة  محمد36841708700

1612.2500-08-1984يحياوي  الشريف36941701171

0312.2500-10-1982حيرش  عبد القادر37041706160

2712.2500-11-1984ابراهيمي  يوسف37141710969

0612.2500-04-1981خلوف  كريمة37241708169

2812.2500-02-1984خليف  صالح الدين37341705605

0212.2500-02-1985موفقي  يوسف37441710962

2412.2500-03-1984زبيدة  خديجة37541703209

2812.2472-04-1994تواتي  منى إيمان37641709685

0112.2389-07-1984شحطة  عيشة37741706884

2412.2361-04-1985بن األبقع  فاطمة37841707089

1412.2333-12-1986كريفيف  الياقوت37941701420

0612.2278-10-1984طويبق  عبد الكريم38041715702

1912.2222-12-1989عكراش  حنان38141702897

1912.2222-01-1992شينون  مصطفى38241709472

1012.2222-08-1989دحدوح  حفصة38341702593

0312.2222-11-1992بوصبع  سهام38441705194

2912.2222-09-1985برداية  رابح38541703731

2912.2222-10-1987بن سليمان  سميرة38641705157

0412.2222-10-1987شبيرة  عادل إبراهيم أمين38741705905

0512.2222-12-1992نائبي  امينة38841701632

1812.2222-05-1989قاضي  سراب38941704550

0912.2222-04-1982بريكي  عطية39041706454

1912.2222-08-1990منصوري  إيمان39141700573

2112.2222-11-1980بن الطيب  عبد القادر39241706161

1312.2222-11-1984شاتي  سعدية39341704715

0412.2222-05-1984جليخي  محمد39441708748

3112.2222-03-1982صويلحي  فريدة39541707808

0112.2222-08-1989سعيداني  يوسف39641710977
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2312.2222-11-1985سبيحة  الرحماني39741701018

1912.2222-01-1985حريري  ليلى39841708478

1112.2222-06-1989صادقي  سفيان39941704866

0312.2222-04-1991عمراني  احالم40041700674

0712.2222-07-1986بن سالم  فتيحة40141707556

2012.2222-08-1982خرميمون  كريمة40241708236

2912.2222-12-1982بوزيد  سعاد40341704612

2712.2194-12-1988بن أحمد  عائشة40441705857

2412.2139-12-1986نعمي  عمار40541706623

1612.2139-03-1987قنون  فضيلة40641707877

2012.2111-11-1989صالحي  سلمى40741704897

1612.2111-12-1991مبخوتي  فاطنة40841707406

0612.2056-05-1990قلولي  فاطنة40941707338

2712.1945-04-1985مرزوق  فتيحة41041707695

0412.1945-09-1993العيكوك  ياسين41141710830

1112.1945-01-1988هبول  أحمد41241700202

3012.1944-10-1979سعودي  دحمان41341703591

1412.1944-02-1990خيثر  هدى نور الصباح41441710631

2912.1889-08-1990معاش  أبوبكر الصديق41541700044

0312.1722-06-1986هراوة  سمية41641705065

2212.1667-06-1987قياش  فاطنة41741707320

1712.1667-06-1991مبسوط  أم الخير41841700325

2812.1667-10-1981قاسمي الحسني  لمياء41941708443

1912.1667-09-1983عنيبة  عبد الكريم42041706225

0312.1667-08-1991بقة  ابراهيم42141700628

1012.1667-01-1980قطو  نوال منيرة42241710328

1812.1667-07-1993بن مصطفى  بلقاسم42341701927

2112.1667-06-1987حاحة  الريم42441701020

0312.1667-04-1989بلحوت  زوينة42541704206

1612.1667-10-1989ربوح  البشير42641700895

1612.1667-08-1993بلخيري  نورة42741710452
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0912.1667-01-1985شيهب  زينب42841704241

2412.1667-08-1992ربيزي  زينب نور الهدى42941704355

1812.1667-01-1991سيساني  رتيبة43041703841

2412.1667-03-1989براهيمي  رحمة43141703852

0912.1667-04-1989بلخيري  الحواس43241700991

2412.1667-08-1986لخنش  فتيحة43341707547

0212.1667-04-1982غزال  احمد43441700724

1512.1667-10-1988روابح  سهام43541705220

0212.1667-05-1987خليل  نادية43641709806

0412.1667-01-1994عطوط  رانيا43741703744

1712.1667-12-1986لخضري  امباركة43841701552

2512.1667-01-1990لمريني  بالل43941701869

2612.1639-11-1982بلقاق  نعيمة44041710252

1712.1611-09-1991قوادري  رباب44141703751

3012.1583-01-1985خبيزي  زهرة44241704119

0912.1472-09-1987سعدي  ابى سفيان44341700670

0412.1416-04-1988أخضري  الحاج44441715742

2612.1389-08-1987خالدي  عائشة44541705759

1612.1388-02-1985تلي  محمد44641708815

3112.1388-12-1992زنزان  عبد القادر44741706147

1412.1388-11-1982قيرش  فطيمة44841707940

2812.1388-05-1991بلعطرة  ياسين44941710824

1812.1388-10-1988جحيش  كمال45041708277

1912.1388-02-1974جودي  إبراهيم45141700522

0112.1388-04-1981سالمي  صالح الدين45241705604

2512.1388-05-1986بلعربي  مراد45341709121

0112.1388-09-1992االبقع  أم الخير45441700278

0512.1388-09-1988عبد الوهاب  عادل45541705885

0712.1334-05-1988جبوري  أحالم45641700064

0412.1306-02-1985طمار  فضيلة45741707873

2112.1111-02-1992بن االخضر  احمد45841700708
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1312.1111-12-1983عزاز  أحمد45941700124

2512.1111-05-1991ربحي  أحالم46041700066

1712.1111-12-1991بلعباس  توفيق المقراني46141702198

1212.1111-08-1987ريكي  آمال46241700022

0712.1111-04-1993عايدي  أسماء جميلة46341700257

2312.1111-01-1984زياني  عيشة46441706821

0712.1111-05-1984شعثان  عبد الحميد46541715748

0312.1111-12-1993خالدي  وليد46641710748

1412.1111-04-1986حسناوي  نبيل زياد46741709854

2212.1111-03-1987موسلي  عبد الفتاح46841715749

0112.1111-03-1982بلعباس  امنة46941701607

1412.1111-02-1985كربوعة  جمال الدين47041702275

2012.1111-05-1991بن خيرة  عيشة47141706880

0212.1111-07-1993سني  نعيمة47241710212

0712.1111-04-1984العقاب  شيخ بن عيسى47341705435

0212.1111-10-1989بسكري  نذيرة47441709997

2312.1111-02-1989بن الشيخ  فاطمة47541707017

2612.1111-12-1985شويحة  شوقي47641705433

3112.1111-12-1966طيبي  زوليخة47741704184

1912.1028-09-1988نايل  بركاهم47841701808

0712.1028-07-1993حبشي  ضاوية47941705679

0912.0917-07-1986تناني  فايزة48041707469

2612.0889-01-1970بوصري  نجاة48141709915

1112.0889-06-1973األبيض  براهيم48241701791

3112.0862-12-1989بوحديدة  مسعودة48341709464

0912.0834-01-1988قميش  الخضر48441708331

0412.0834-05-1983بن زاهية  مصطفى48541709480

1012.0834-02-1984خمخام  النعاس48641701393

2612.0834-09-1977بحري  فطيمة الزهراء48741708018

0812.0834-09-1973ساحلي  نجاة48841709910

1312.0834-05-1983بولنوار  مصطفى48941709492
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2712.0834-06-1990لحرش  حليمة السعدية49041702727

1912.0834-11-1984يونسي  فتيحة49141707673

1912.0833-06-1992عبد الحفيظي  حنان49241702932

2512.0639-11-1983بن حمزة  نخلة49341709991

2812.0611-09-1989ضيف  خديجة49441703275

0112.0556-01-1987ضيفاوي  سالم49541704485

0412.0556-04-1983ببوش  نايل49641709843

0112.0556-01-1991عيدي  فاطمة49741706973

1212.0556-01-1985خير  بختة49841701736

1812.0556-02-1991زكار  حدة49941702480

2712.0556-12-1989حلفة  حرزلي50041702526

0312.0556-01-1989سرار  احمد50141700719

0912.0556-07-1973خذير  بشير50241701852

0612.0556-03-1992عزوز  الزهرة50341701086

1012.0556-03-1987توميات  عيدة50441706745

0712.0556-07-1992جعرون  عيسى50541706749

0512.0556-06-1987رابحي  سارة50641704458

1712.0556-11-1984يعقوب  سعيد50741704764

2712.0556-11-1981بن األبقع  بولرباح50841702098

0712.0556-04-1988سعدي  عامر50941705947

0312.0556-06-1988عروة  المية51041708333

0912.0556-03-1993بقة  عادل أمين51141705904

2612.0556-12-1988حوة  فريحة51241707789

1412.0556-04-1984حيدب  امباركة51341701560

1512.0556-04-1969كالل  يامنة51441710841

0112.0528-11-1984طوير  فتيحة51541715707

1612.0472-11-1984كرفاوي  كريمة51641708229

1712.0445-02-1985شهارة  عبدالعزيز51741706312

2412.0389-12-1986شرقي  سعداوية51841704686

2412.0389-07-1983قرارة  االخضر51941700872

2512.0306-08-1984بن جاردة  مصطفى52041709546
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2712.0278-01-1988عرارم  حليمة52141702693

1212.0278-03-1989بلخيري  حدة52241702453

1012.0277-04-1984براهيمي  عبد الرحمان52341706047

2712.0277-09-1986بروك  سمية52441705047

1512.0277-02-1992بن غربي  عائشة حنان52541705879

1712.0277-11-1981مصطفى  عطاءاهللا52641706450

1912.0277-03-1991قيجار  فايزة52741707481

2512.0277-06-1983فضلي  لعجال52841708431

0312.0277-12-1986طمار  عبدالغني52941706316

1612.0277-09-1991جقبوب  محمد53041708630

0112.0111-04-1986عبيدات  فاطمة الزهراء53141707140

2912.0000-03-1992بلعباس  نورة53241710486

3012.0000-06-1986ناعم  حافظ53341702427

1312.0000-03-1983بن قويدر  محمد53441708891

0112.0000-10-1983فصيح  فاطنة53541707280

1512.0000-12-1990ياحي  أمينة53641700471

3112.0000-12-1973سويسي  عبد الحميد53741706031

1712.0000-06-1986لعروسي  رانيا53841703743

0412.0000-08-1985بن عيسى  زكية53941704048

1512.0000-12-1993الهاني  كنزة54041708320

2612.0000-07-1992برابح  أم الخير54141700283

3112.0000-07-1985بوهالي  فاطمة الزهراء54241707144

3112.0000-03-1991بعيطيش  سمية54341705069

2112.0000-08-1993بجقينة  مريم54441709163

0312.0000-02-1985خليف  بوعالم54541702085

3112.0000-12-1993عشور  فاطنة54641707393

1012.0000-04-1988بسباسي  حليمة54741702711

0812.0000-06-1993آيت بوسعد  حياة54841703001

1211.9972-04-1990زرنوح  خضراء أحالم54941703302

0411.9889-09-1971قيرع  فتيحة55041707568

1911.9889-09-1988سرسق  وهيبة55141710794
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0611.9778-10-1985سلت  عبد القادر دحمان55241706217

0811.9723-05-1991عمارة  مسعودة55341709322

0311.9723-01-1992زيان  لطيفة امينة55441708427

0611.9723-06-1990حمودي  شهرزاد55541705413

2611.9723-03-1991مصطفاوي  نعيمة55641710238

1611.9723-04-1984طعبة  خيرة55741703452

1611.9723-02-1993بالعباس  فتيحة55841707668

0511.9723-11-1986رحمون  محمد55941708785

1611.9723-11-1972اوقيصي  عبد القادر56041706174

0711.9723-06-1987العبري  فتيحة56141707638

0611.9722-10-1990حناشي  عبد اهللا56241706242

2411.9667-06-1986بختي  حياة56341702983

0811.9639-11-1986نوي  معمر56441709569

0911.9611-11-1985طاجين  سوالف56541705314

2011.9611-10-1993شخوم  سعيدة56641704833

0511.9556-04-1985هبول  عايشة56741715697

1611.9555-06-1991بوحملة  أمال56841715679

0111.9528-03-1983بوحملة  الطاهر56941701202

1111.9500-06-1993عثمان  عبير57041706382

2111.9500-05-1990حلفاوي  فضيلة57141707830

0411.9444-09-1988صدارة  مصطفى57241709479

2611.9444-10-1987الحدي  عيسى57341706766

0411.9444-09-1992جغمة  خيرة57441703470

2011.9444-02-1985سعيداني  محمد57541708712

2111.9444-10-1984حميرة  إلياس57641700548

2311.9444-06-1991برابح  خالد57741703047

1511.9444-10-1989مزوز  فطيمة57841707983

0611.9444-06-1986قرينعي  سارة57941704377

0111.9444-01-1986سبع  سهام58041705201

1211.9444-01-1991قارف  إسماعيل58141700536

0311.9444-05-1984عماري  مصطفى ياسر58241709563
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.9444-01-1984عبد السالم  خضرة58341703346

0211.9444-03-1990كيحل  بشير58441701848

1811.9444-07-1988خمخام  فاطنة الزهراء58541707413

0811.9444-12-1990قدون  اسية58641700845

1711.9444-04-1992قاسم  الربح58741701013

0111.9444-07-1984مغربي  فاطمة  الزهراء58841707093

1311.9444-09-1983زعومي  احمد58941700717

2711.9444-03-1992شراك  خالد59041703077

0511.9444-02-1991زروق  سلمة59141704887

2511.9444-02-1985بن قويدر  قويدر59241708138

2811.9444-05-1985ضيف  خالد59341703055

0711.9444-04-1991ربوح  ايمان59441701644

0311.9444-08-1993مزهودي  النخلة59541701372

2511.9444-05-1993كاكي  بسمة59641701833

0611.9417-05-1986قياش  عائشة59741705865

0311.9417-05-1990فدول  زينب59841704343

2211.9278-03-1985عمار  جميلة59941702369

0111.9278-02-1986شداد  فاطنة60041707374

0611.9278-12-1985زرقط  مصطفى60141709490

1711.9167-03-1987كربوعة  فهد عبد العزيز60241708046

0811.9167-01-1984مقدم  عائشة60341705843

2711.9166-08-1991عبيزة  عبد اهللا60441706243

1011.9166-08-1985صبايحي  نصيرة60541710138

0111.9166-09-1981طويري  مصطفي60641709565

1011.9166-09-1994أم الريش  سميرة60741705144

3011.9166-07-1988قمورة  حليمة60841702707

1311.9111-11-1982قرش  خضرة60941703320

0511.9028-08-1986غربي  كريمة61041708237

2511.9028-04-1990خالدي  نسيمة61141710029

1811.9000-01-1982نواري  فاطمة61241715751

2611.8972-10-1982ترجات  سعيد61341704751
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3111.8889-07-1985بلعظم  زهرة61441704127

1811.8889-11-1985بن سعدة  خيره61541703583

0411.8889-05-1985بن الشيخ  مسعودة61641709433

0111.8889-01-1988عزالوي  عائشة عفاف61741705880

1111.8889-09-1994حلباوي  امينة61841701630

1011.8889-10-1986عزوزي  احمد زكرياء61941700777

1711.8889-03-1986فريحي  محمد62041708902

1611.8889-04-1990رضوان  منيرة62141709691

0511.8889-03-1987تاوتي  احمد62241700715

2411.8889-06-1992بلقرينات  حفيظة62341702620

2011.8889-06-1977بطاش  محمد62441708714

2811.8889-07-1993حميدي  الربح62541701015

1611.8889-04-1984براهيمي  رقية62641703947

1411.8889-11-1991قويسم  رافع تقي الدين62741703742

2611.8889-05-1989قوريدة  خالد62841703054

3011.8889-01-1980بولنوار  عبد الحق62941706012

2211.8889-12-1989مزارة  سعيد63041704759

0411.8889-09-1993بوشارب  ام السعد63141701474

1411.8889-05-1986حواش  عائشة63241705821

2011.8889-06-1990رزاوي  سارة63341704370

0911.8889-01-1985بن جديدي  حمزة63441702752

0111.8889-01-1986زايدي  غنية63541706897

1111.8889-07-1991حاشي  ايمان63641701679

1011.8834-12-1991حاشي  وئام63741710687

0911.8833-06-1982اعمر  فاطمة63841706967

2511.8722-01-1984تفاح  محمد63941708911

3111.8612-12-1987بن جوال  البشير64041700918

0211.8612-09-1983بن عمراني  مختار64141709047

1611.8612-01-1992صدارة  فتيحة64241707641

3111.8612-12-1979بوشنافة  عزيز64341706434

0711.8612-03-1978محمودي  سعدية64441704737
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0211.8611-03-1985حليب  برابح64541701775

0811.8611-11-1988سلماني  الهادي64641701402

0211.8611-05-1986حراتي  أحالم64741700073

2511.8611-09-1989عبد السالم  محمد64841708768

2311.8556-03-1990رزيقة  خضرة64941703358

3011.8555-07-1984بن طاهر  زيان65041704212

1411.8528-03-1980خليفة  حفصة65141702606

0111.8473-01-1985شراك  رضوان65241703933

2311.8444-04-1984بلواز  نصيرة65341710102

2711.8388-11-1981خاضر  فضيل65441707818

1811.8334-11-1989تلعيش  فاطمة الزهرة65541707210

0311.8333-11-1986ذيب  كمال65641708287

1811.8333-02-1984بن شيحة  حكيم65741702630

1711.8333-10-1993قبابو  نعيمة65841710221

1911.8333-07-1993بن جدو  ربيحة65941703789

1711.8333-08-1989أوقيس  نصيرة سارة66041710164

0211.8333-06-1984جليخ  مريم66141709248

1011.8333-03-1984حصباية  سليمة66241704949

2211.8333-02-1992بشوطي  عيشة66341706845

1311.8333-07-1984بونعمة  سفيان66441704863

0411.8333-04-1991سويح  خديجة66541703193

0111.8333-01-1990حنيشي  مروان66641709127

2411.8333-06-1987سليم  رابح66741703720

2311.8333-06-1969طالبي  سعاد66841704609

2011.8333-04-1979شداد  أحمد66941700177

2311.8222-08-1976رحماني  فطيمة67041708010

2611.8056-11-1989جيدول  نورة67141710418

2911.8055-03-1983عليليش  الزهرة67241701076

2411.8055-08-1985شوية  سمية67341705053

0111.8055-01-1988بورقدة  أم الخير67441700332

1211.8055-06-1992العقاب  البشير67541700921
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.8055-07-1987قضباني  صالح الدين67641705497

2111.8055-07-1986رقيق  عبدالسالم67741706308

2411.8055-08-1979عمارة  دليلة امال67841703684

2711.8055-07-1982بوفاد  سليمة67941704952

0111.8028-01-1986كالل  أم الخير68041700295

2711.7889-03-1989بوسالم  محمد68141715712

1111.7861-12-1981عيدة  مليكة68241709640

0911.7833-05-1990شويشة  أمال68341700424

2411.7778-02-1985تواتي  أحمد68441700188

1311.7778-07-1992شيبوط  خيرة68541703565

0911.7778-06-1991عدوان  عبد اهللا68641706233

3011.7778-03-1991زعيتري  حليمة68741702722

3011.7778-03-1992العيداوي  عالء الدين68841706520

2411.7778-12-1992العيداني  نادية68941709823

0311.7778-01-1986بن سعدة  كمال69041708309

1911.7778-05-1985يوسفي  بلقاسم69141701925

1611.7778-11-1992مقراني  فاطمة69241707019

0711.7778-08-1990لكحل  خديجة69341703089

2911.7778-11-1993التومي  نسرين69441710008

0111.7778-01-1983لقليظ  نصيرة69541710160

0111.7778-01-1986اخضري  خضرة69641703350

0411.7778-10-1989سلت  عيشة69741706860

1111.7778-08-1985صيلع  امباركة69841701550

1911.7778-02-1994عمارة  نفيسة69941710267

2511.7778-08-1990قرنة  حنان70041702825

1811.7778-04-1989بحري  محمد صغير70141709007

1711.7778-10-1984مبارك  عيشة70241706857

1911.7778-07-1985طاهري  عمر70341706702

0111.7778-01-1992سايح  سعيدة70441704788

1511.7778-10-1981معمري  خديجة70541703190

1511.7778-12-1981شتاتحة  مسعود زين العابدين70641709315
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0511.7778-11-1991حيالط  فطيمة70741708007

1311.7778-11-1973بومرداس  الحسين70841700980

2611.7778-03-1993حبشي  مباركة نوال70941708563

2211.7750-08-1973هيلوفة  محمد71041708697

1911.7722-06-1987قدقاد  ريمة71141704000

2311.7722-02-1983عمارة  زينب71241704258

2611.7611-01-1985لكحل  مريم71341709208

1611.7611-06-1991قيبش  هاجر71441710507

1811.7500-03-1985رحمون  شريفة71541705365

1011.7500-08-1990صالح  فتحي71641707502

2411.7500-10-1992سعيدي  هاجر71741710506

2011.7500-04-1984صدارة  شريفة71841705363

2311.7500-01-1989عبد الوهاب  سارة71941704437

2711.7500-07-1986عرباوي  مباركة72041708524

2211.7500-05-1992شعالني  خديجة72141703162

1211.7500-06-1982جدي  هشام72241710639

2811.7500-12-1990دحمان  سليمان72341704910

1711.7500-06-1989تريكي  ياسين72441710826

3011.7500-04-1980كاس  أحمد72541700095

0811.7500-11-1984حمادي  مصطفى72641709491

2011.7472-03-1988حوصة  كريمة72741708196

1611.7472-01-1980بوزكري  عيشة72841706875

1411.7417-08-1980هورة  شريفة72941705369

0311.7389-02-1986بوصوار  خديجة73041703231

1411.7361-12-1985بسعود  حمزة73141702761

1011.7333-11-1987بلخير  هناء73241710655

0111.7250-01-1988غيثي  يمينة73341710899

2611.7222-03-1989قرماط  رندة73441703984

0211.7222-06-1992بومراح  نسرين73541710020

2511.7222-07-1993طحشي  دالل73641703639

0411.7222-09-1983عزوز  وهيبة73741710787
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.7222-09-1988بلخيري  أسماء فريحة73841700260

1511.7222-01-1993حمايدي  صبرين73941705521

3111.7222-12-1974مبخوتة  قويدر74041708143

2111.7222-04-1981زقاد  الشريف74141701175

0211.7222-02-1991براهيمي  نصيرة74241710124

1711.7222-12-1989قالمي  خناثة عبير74341703395

0611.7222-07-1991مكاسي  زينب74441704307

0311.7222-09-1988قديري  سميحة74541705103

0811.7222-09-1986مصيطفى  زين الدين74641704220

1011.7222-08-1991مويعدي  عديلة74741706411

2711.7222-09-1992طاهري  إيمان74841700557

2711.7222-02-1987خذير  حنان74941702845

0311.7194-08-1989عطااهللا  كريمة75041708211

2811.7194-02-1991بن شاعة  ايمان75141701645

0611.7139-03-1990بلكحل  عائشة75241705750

1311.7139-01-1988عريشة  امباركة نجاة75341701591

2311.7138-01-1989بوهالي  مسعودة75441709400

0111.7111-06-1984غربي  محمد75541708779

3111.7083-12-1984ناعم  محمد75641715759

1211.7056-12-1978شكاي  زوليخة75741704179

3111.7056-05-1979مالكي  قويدر75841708130

0711.7027-07-1980باسين  سعاد75941704571

1411.6972-05-1990بركاني  الحاجة مريم76041700969

2011.6945-04-1982حميدات  سليمان76141704924

2011.6945-08-1985بشيري  مليكة76241709617

2011.6945-05-1983قاسم  فؤاد76341706911

3111.6944-12-1978جريدي  محمد76441708617

0111.6944-10-1992نويجم  يمينة76541710927

3011.6944-05-1991سني  خديجة76641703118

1911.6944-02-1991العكة  مريم76741709182

1911.6944-04-1985طمار  اليقوت76841701425
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1611.6944-07-1989سبع  فطيمة76941707929

2011.6778-03-1981نظور  العمرية77041701281

1611.6667-03-1990سلطاني  فايزة77141707467

2211.6667-05-1994روان  أنيسة مروى77241700510

0111.6667-01-1992بن قويدر  فاطنة77341707344

2411.6667-03-1984جاب اهللا  عبد الباقي77441706000

2711.6667-05-1994بلخيري  إكرام77541700542

2611.6667-11-1989االحول  فتحي77641707514

0411.6667-11-1992بن الطاهر  صابرين77741705445

0711.6667-10-1975عمري  فاطنة77841707343

0211.6667-05-1980حيرش  احمد77941700718

0711.6667-02-1993حوه  نور الدين78041710341

0911.6667-01-1985ميمون  براهيم78141701794

3011.6667-11-1991دباب  صورية78241705668

1011.6667-08-1992بوشمال  احالم عائشة78341700700

1311.6667-12-1983مراد  هجيرة78441710601

0411.6667-04-1976حمزة  نصيرة78541710117

2811.6667-07-1985روينة  سمية78641705021

2211.6667-04-1988زروق  سليمان78741704920

2011.6639-01-1991سويح  سعدية78841704725

0711.6556-07-1980علوقة  فتيحة78941707550

2211.6472-08-1987سويسي  مريم79041709228

2911.6472-04-1983ذيب  محمد79141708692

2511.6389-04-1983منصوري  خديجة79241703140

1511.6389-10-1988رحماني  فريحة79341707749

0211.6389-10-1988زقاد  سهام79441705228

0211.6389-06-1991بن داودي  أسماء79541700251

1911.6389-01-1987دهندي  فطيمة79641707932

0311.6278-08-1988بوخشبة  نور الهدى79741710369

2211.6278-10-1990خذيري  فاطنة79841707315

3111.6139-08-1985طالبي  عقيلة79941706510
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2711.6111-01-1991احميدات  سارة80041704396

2411.6111-03-1990خليفي  عائشة80141705781

0511.6111-08-1991دباب  عباية80241705981

2511.6111-10-1992جنان  نفيسة80341710264

0511.6111-05-1983قرميطي  يوسف80441710991

2711.6111-06-1989حمادة  لخضر80541708389

2711.6111-03-1989رقدة  موسى80641709702

0211.6111-12-1990صيلع  الزهرة80741701039

2711.6111-07-1989مادني  وسيلة80841710722

0511.6111-03-1981عرايبية  حسيبة80941702556

1811.6111-03-1982نوي  فاطمة81041707057

2111.6111-10-1986عبدوش  عبدالنور81141706361

0111.6111-01-1979لخنش  الحدي81241700975

1711.6111-06-1993محجوب  إيمان81341700592

0311.6111-05-1991ربيح  بختة81441701727

0911.6111-03-1983بن حورية  حفصة81541702603

1611.6111-02-1981طرفاية  كمال81641708291

1911.6111-04-1988عيدة  فاطنة81741707291

0111.6083-11-1980زنيخري  قصيدة81841708110

1711.6083-07-1977قليل  قويدر81941708133

3011.6083-03-1984زبيري  عايشة حنان82041705973

0211.6056-04-1981طرفاية  جمال82141702268

1111.6028-10-1989عابد  نوال82241710321

0111.5972-01-1984زواني  كريمة82341708221

1011.5944-09-1985زوبير  مختار82441709053

1411.5861-10-1987اعمر  زليخة82541704058

1011.5834-02-1986بن عطاءاهللا  نور الهدى82641710370

1511.5834-01-1976جداوي  محمد82741708813

1311.5834-01-1986تته  الشريف82841701172

3111.5833-12-1984دومة  سعاد82941704570

1711.5833-03-1982بحري  كلثوم83041708261
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2711.5833-03-1988بن سواف  هجيرة83141710560

0511.5833-03-1985فياللي  امينة83241701633

2511.5833-12-1978مبخوته  كمال الدين83341708311

1811.5833-10-1965خذير  نصيرة83441710132

0311.5723-02-1985حريري  ام الخير83541701431

1011.5723-07-1984قاسم  عائشة83641705868

1511.5639-11-1986صيلع  مسعودة83741709439

1411.5639-03-1987قليلة  العيد83841701285

1111.5639-07-1982زرقط  خيرة83941703518

3111.5556-12-1983بوعكاز  زهية84041704153

2011.5556-11-1992سالطني  راشدة84141703738

3111.5556-12-1988عبد الرحيم  مصطفى84241709528

1611.5556-04-1975بوزيان  عمر84341706669

0211.5556-04-1989هادي  خديجة84441703189

2611.5556-07-1987بلي  نصيرة84541710126

3111.5556-12-1990بلغيث  حنان84641702844

3111.5556-03-1991لويبدة  الزهرة84741701101

0411.5556-01-1988لوعيل  سناء84841705173

2211.5556-03-1988زيد  ابتسام84941700606

2711.5556-08-1989فكرون  خديجة85041703135

0411.5556-06-1974بقة  عامر85141705921

1911.5556-09-1989بوعزي  محمد85241708719

1611.5556-08-1991رحماني  نفيسة85341710266

2911.5556-07-1991بن لبيض  سليمة كميليا85441704974

2111.5556-10-1993نوري  امل85541701603

1511.5556-12-1981يوسفي  زهير85641704163

0211.5556-07-1988محمودي  احمد االمين85741700773

0211.5556-07-1984عزوزي  محمد85841708632

3111.5556-12-1992بورنان  اسمهان85941700830

1611.5556-10-1991نايلي  سمية86041705066

2411.5556-08-1982بهناس  نسيمة86141710031
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2611.5556-07-1987بن شويطة  يحي86241710863

0111.5556-01-1985رباحي  فتيحة86341707587

2811.5556-07-1992حواسين  أمال86441700420

2111.5556-02-1994لحول  جهاد86541702392

2011.5556-01-1987لبشيري  مصطفى86641709499

0111.5556-01-1976بن مزوز  زيان86741704209

0111.5528-01-1979ربيحي  سعد86841704672

3111.5500-12-1982بوزيداوي  عامر86941705929

3111.5500-12-1983حنة  مريم87041709226

0111.5472-01-1987لكحل  محمد87141708672

0111.5472-01-1988بوزيدي  حليمة87241702683

0111.5472-01-1978بن عثمان  سعد87341704657

0911.5445-09-1984بن بلقاسم  سميرة87441705145

2511.5333-06-1984نقيش  عبد القادر87541715699

0211.5278-11-1984سنقرة  منصورة87641709676

0511.5278-02-1990بغدادي  فاطمة87741706939

1111.5278-02-1984هواري  أحمد لمين87841700227

2311.5278-01-1983شرفاوي  زهراء87941704066

3111.5278-12-1985عويسي  صليحة88041705643

0311.5278-07-1982منصوري  جميلة88141702367

2811.5278-09-1991ميلودي  يوسف88241710965

0111.5278-01-1972جنداوي  قويدر88341708126

0911.5277-04-1990وكال  سعيد88441704758

0911.5277-05-1980طباخ  رابح88541703729

1511.5277-11-1986حمزة  فطيمة88641707934

3111.5223-12-1980روان  محمد88741715757

1811.5194-10-1988هتهات  فتيحة88841707678

1411.5167-06-1984شراك  نوال88941710293

0711.5166-07-1987مويسي  سليمان89041704906

3111.5139-05-1978بن خيرة  عيسى89141706807

1011.5139-10-1981ساهل  فخر الدين89241707718
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1211.5139-02-1991خليفة  فاطمة الزهراء89341707181

1711.5111-02-1985قيرع  سهام89441705218

1611.5083-06-1990قرش  خولة89541703402

0611.5028-03-1974كاف  صبيحة89641705551

0611.5028-06-1979العيش  خليفة89741703375

2311.5000-04-1987قياش  اسيا89841700841

0511.5000-08-1993دراح  السعدية89941701143

0611.5000-11-1991جعرون  محمد90041708605

1611.5000-03-1989ربوح  فريحة90141707756

1911.5000-04-1987عمراوي  لعمراوي90241708433

0811.5000-11-1992حاجي  جميلة90341702330

3011.5000-09-1990طعبة  محمد90441708674

0211.5000-05-1981ضبابي  عقيلة90541706507

2011.5000-09-1993بن جوال  كريمة90641708176

1111.5000-07-1992بوشيبة  حياة90741703020

1611.5000-06-1994بوزيدي  مريم منال90841709299

2211.5000-05-1987رزاوي  فاطمة الزهرة90941707223

0911.5000-11-1993تواتي  سكينة91041704876

1511.5000-12-1987حمامة  نصيرة91141710088

1011.5000-08-1982مكناز  نبيلة91241709860

1511.5000-09-1990سويسي  ايمان91341701676

2511.5000-05-1985محمد  رمضاني91441703977

1211.5000-08-1978بن عمارة  سفيان91541704849

0211.5000-12-1987براهمي  خديجة91641703244

1511.4972-07-1986رقاب  فاطمة91741706984

0811.4972-02-1976سليماني  دهكالة91841703698

2211.4916-02-1987نويجم  فتيحة91941707674

2811.4750-03-1977حاجي  فتح النور92041707498

1711.4723-09-1985أخضري  حسن92141702537

2711.4723-08-1989عبدالالوي  صليحة92241705658

1611.4722-11-1984رقيق  فتيحة92341707615
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0311.4722-09-1991تفاح  عمر92441706629

0111.4722-01-1984ضيف اهللا  عبد الحميد92541706032

1211.4722-01-1992بهناس  سامية92641704546

2011.4722-08-1993العقون  هاجر92741710525

3111.4722-08-1991ربيحي  فائزة92841706923

3011.4722-06-1991بن عطية  فضيلة92941707820

0111.4722-09-1989شداد  زوينة93041704194

0211.4667-05-1984فياللي  فتيحة93141707564

2511.4639-02-1984بن مهدي  عدالة93241706405

0711.4611-02-1987غربي  هاجر93341710536

1511.4500-09-1979حمدي شريف  مليكة93441709635

1811.4500-08-1986بوهالل  بشير93541701859

1511.4444-12-1984حنة  علي93641706548

2411.4444-02-1979حمامة  حياة93741703009

0111.4444-01-1983دراح  بولنوار93841702105

0911.4444-01-1984مبسوط  ميرة93941709737

1211.4444-06-1992رزيق  كريمة94041708183

1211.4444-07-1986لعجال  سعدة94141704695

2111.4444-10-1992بن األخضر  فاطمة الزهراء94241707162

2611.4444-01-1985سالمي  محمد94341708679

0911.4444-05-1979فاضل  الحاج94441700941

2711.4444-08-1987حساني  نعاس94541710169

1311.4444-11-1990عالبة  علي94641706586

0211.4444-07-1987نسيل  ليلى94741708463

2011.4444-04-1993بن معمر  سفيان94841704860

0111.4444-08-1986مختاري  سناء94941705179

1511.4444-08-1990حميدة  الزهرة95041701054

0511.4444-04-1993مزهود  منال95141709661

1611.4444-11-1991صولح  الرابحية95241701009

0111.4444-03-1988جباري  امال95341701512

2811.4444-02-1993مصطفاوي  فاطمة الزهراء95441707116
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2911.4444-11-1992بن شريك  مريم95541709172

2611.4444-05-1992حرفوش  عائشة95641705752

2811.4444-07-1991رهواجة  أحالم95741700058

2711.4444-05-1991بن الشيخ  سعيدة95841704795

1511.4444-05-1991بن العيد  سارة95941704378

1111.4444-07-1987زنيزن  خيرة96041703515

1111.4444-04-1980عماري  أمال96141700418

2011.4444-03-1987قدوري  نصيرة96241710098

0111.4361-01-1979سليماني  الربح96341701016

2311.4333-07-1984العون  محمد رضوان96441708992

0111.4278-03-1978ضيف  مباركة96541708539

2311.4222-09-1983نواري  صليحة96641705650

0511.4222-03-1992لعجال  هجيرة96741710607

1011.4167-01-1983بوخاطر  كمال96841708285

0311.4167-12-1973حمرورش  فاطيمة96941707436

0711.4167-05-1993بن شلف  حنان97041702851

2711.4167-11-1987مرزق  عمر97141706668

2311.4167-11-1985مطروح  عبد الرزاق97241706098

0111.4167-01-1983شقرانة  أم الخير97341700320

0811.4167-01-1988بعوز  وسيلة97441710723

3011.4167-03-1985طهراوي  جمعة97541702282

1511.4167-01-1980سويسي  لعبيدي97641708429

0811.4167-08-1986كحيليش  خديجة97741703215

1011.4167-09-1984الطحشي  نجالء97841709965

0211.4166-05-1990جميل  سعدية97941704733

1711.4166-12-1989بن سعدة  فطوم98041707906

0711.4166-07-1979جعرون  كمال98141715753

2111.4139-04-1988سانق  سعاد98241704564

0211.4139-11-1985اوقيصي  ربيحة98341703774

1611.4139-06-1984شهابة  سميرة98441705117

2411.4027-08-1984بن سالم  خيرة98541703489
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1211.3972-04-1976بن الصادق  مسعودة98641709330

2511.3944-04-1987زكموط  فاطمة الزهرة98741707239

1411.3916-10-1989جنيدي  صباح98841705512

2611.3916-02-1989بن دراح  محمد األمين خالد98941708950

0711.3889-10-1991زرقط  إلياس99041700547

0111.3889-01-1984بن شعبان  عربية99141706419

2311.3889-08-1981صادقي  مريم99241709155

1011.3889-03-1987زرقة  يحي99341710872

2311.3889-08-1985بن تشيش  محمد99441708706

0211.3889-01-1990بن علية  عباية99541705982

2411.3889-02-1990جنداوي  مصطفى99641709475

1111.3889-01-1986قاسم  فتيحة99741707552

1611.3889-10-1988عريف  نوال99841710327

2111.3889-08-1991زريعة  مسعودة99941709455

1311.3889-03-1993كاس  كلثوم100041708265

2311.3889-12-1991بلخيري  الربح100141701014

2811.3889-10-1989سعدي  ربيعة100241703816

2411.3889-01-1988ناصح  يمينة100341710888

0711.3889-09-1990براهيمي  زهيرة100441704167

0111.3889-03-1987راشدي  السعيد100541701156

1811.3889-12-1989بن عيسى  خديجة100641703264

1811.3889-02-1985سدي  نعيمة100741710228

1311.3889-08-1986عدالني  عيدة100841706739

0111.3889-01-1983زيان  الباتول100941700888

2811.3889-08-1986فوضيل  حميدة101041702770

1311.3889-08-1993صيد  صبرين101141705524

0811.3806-08-1986قوميش  زبيدة101241704017

1811.3778-12-1980بديرينة  فتيحة101341707619

0511.3722-11-1988نعوم  سهام أمباركة101441705269

0511.3694-04-1992رعاش  قطر الندي101541708113

3111.3667-12-1986بشيري  عيشة101641706822
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1411.3667-05-1983قصري  عبدالرؤوف101741706282

1311.3612-09-1992نعومي  هيبة101841710683

1311.3612-01-1972صدارة  عائشة101941705878

1211.3612-04-1988ربيعي  فتيحة102041707595

2311.3612-03-1985عبد الالوي  اسية102141700844

2611.3612-09-1988قاسم  سليم102241704902

2211.3611-09-1993بشار  حنان102341702886

3111.3611-05-1985قمان  بدرالدين102441701771

1511.3611-04-1986قميش  عيسى102541706750

2211.3611-09-1981ايت موهاب  سهام102641705222

0511.3611-04-1985مبدوعة  أحمد102741700110

1211.3611-08-1991خيراني  مريم102841709268

0911.3611-02-1988لحول  شهرة102941705389

2411.3611-10-1990هزيل  محمد األمين103041708944

3111.3583-08-1989عثمان  فاطنة103141707395

2411.3556-10-1989حرز اهللا  عيشة103241706855

3111.3500-12-1984عبد الالوي  المولود103341701356

2411.3444-02-1981ثامري  عيشة103441706879

2811.3361-11-1983موفقي  األخضر103541700864

2211.3333-05-1982سدايرية  سعاد103641704579

2011.3333-11-1981خميخم  فتيحة103741707696

1211.3333-08-1982العيداني  رحمة103841703854

3111.3333-12-1986شوكي  حمزة103941702738

0911.3333-09-1986شارف  فاطمة104041706937

1011.3333-03-1987غربي  بلقاسم104141701919

0711.3333-09-1980عبزوزي  فتيحة104241707703

1411.3333-07-1989سالمي  رقية104341703954

0511.3333-05-1988تفاح  الحاج104441700958

2511.3333-04-1987بريكي  نايل104541709846

3111.3333-12-1993هدروق  عادل104641705895

3011.3333-08-1989سيدنوي  ايمان104741701658
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.3333-04-1993بلواضح  فاطمة الزهراء104841707156

2611.3333-03-1989طيبوزة  خالد104941703072

0911.3333-03-1990نعوم  فؤاد105041706914

1911.3333-03-1985خرشي  دالل105141703624

3111.3333-12-1986دباب  خديجة105241703099

1911.3333-05-1991رماش  مسعودة105341709319

2011.3333-11-1993عزوز  زينب105441704332

0511.3333-12-1989بوعيسى  خديجة حنان105541703280

2011.3333-12-1992يحي  عريبي105641706424

1611.3333-01-1983شرقي  عبد الباسط عيسى105741705988

2611.3333-02-1986تويزة  نعيمة105841710206

1211.3333-04-1992سعداوي  رحمة105941703856

2811.3333-03-1984هبول  نصيرة106041710085

1411.3333-08-1992كالل  شهيناز106141705427

2011.3278-08-1984ملياني  مسعودة106241709323

2711.3222-10-1987وكال  محمد106341708873

1211.3194-01-1992ميهوبي  فطيمة106441708008

3111.3194-12-1982هرامس  سعدية106541704718

2511.3111-01-1986طيباوي  فاطنة106641707263

2711.3056-03-1991لعجال  سمية106741705061

2911.3056-03-1986درويش  عمارة106841706626

0911.3056-03-1982العزيب  مصطفى106941709473

2411.3056-06-1984طويل  براهيم107041701788

0111.3056-01-1987حميدات  عبدالعزيز107141706310

2511.3056-09-1988العقون  مرية107241709142

1211.3056-12-1990العطري  حنان حفصة107341702935

0411.3055-08-1991داود  وليد107441710760

1311.3055-01-1992بوراد  اسماء107541700802

1411.2944-03-1985رنان  الحسين107641700979

1611.2944-02-1983بلخوص  مولود107741709722

0611.2917-06-1990بن ملوكة  أحمد عبدالمجيد107841700222
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0311.2889-01-1988ربوح  زينب107941704333

2811.2778-01-1987ربحي  فظيلة108041708041

0511.2778-01-1992صيقع  بلقاسم108141701956

0111.2778-10-1985بن سالم  زينب108241704244

0111.2778-03-1981عرابة  يحي108341710866

0811.2778-10-1989جوادي  خضرة108441703312

0611.2778-10-1993فياللي  عتيقة108541706391

0111.2778-01-1986بن عطية  خضرة108641703355

0811.2778-11-1988صيلع  خضرة108741703342

2911.2778-04-1980مزارة  عبد السالم108841706113

1411.2778-05-1994قايد  ايمان108941701653

1311.2778-06-1981بلخيري  علي109041706584

3011.2778-07-1992بن عطية  نور الهدى109141710362

2711.2778-05-1986مريخي  عائشة109241705863

3111.2778-12-1987شكري  الزهرة109341701093

1411.2778-11-1985حفاصي  سمير109441705107

0411.2778-01-1980لهزيل  سعيدة109541704824

3111.2778-07-1993بوزيدي  كريمة109641708180

2111.2778-12-1982بوخاري  لمين109741708447

0811.2778-12-1985بن يحي  حياة109841702999

2011.2778-11-1987عمران  نصيرة109941710118

1211.2778-04-1987لخذاري  سعيد110041704771

0911.2778-03-1991حرواش  خالد110141703070

0911.2778-02-1994مقراني  رانية110241703746

3111.2750-12-1983بن عبد السالم  مسعودة110341709338

2511.2723-03-1983بن عمر  كمال110441708310

0811.2639-01-1992خرادل  رباح110541703758

1011.2528-09-1985عرعار  دالل110641703649

0111.2500-08-1987سائحي  عمر110741706636

2911.2500-03-1983مريني  عيسى110841706764

1811.2500-01-1994بوزيدي  فطيمة110941707979
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2811.2500-03-1992شليحي  السعيد111041701150

0111.2500-01-1988بوعلية  محمد111141708604

2011.2500-02-1993ربوح  امحمد111241701602

0811.2500-09-1990سويسي  أحالم111341700075

2211.2500-09-1980مدقدم  عبد السالم111441706114

0811.2500-10-1986سحنون  أمال111541700382

2711.2500-12-1992جوال  أسماء111641700247

2711.2417-07-1989مراح  حبيبة111741702436

0111.2417-03-1986وكال  الزهرة111841701105

0111.2388-02-1985بن عثمان  ثامر111941702209

1911.2333-03-1991خيراني  أم الخير112041700285

2111.2306-03-1984بن شريف  يمينه112141710960

2211.2223-01-1988معمري  عزيزة112241706437

1211.2222-12-1987مالكي  العلجة112341701274

1211.2222-05-1992قريشي  عائشة112441705873

0111.2222-09-1993حبيطة  مسعودة112541709372

0111.2222-01-1990حسيني  محجوبة112641708588

0711.2222-04-1975لعجال  نصيرة112741710067

1611.2222-07-1989شبيرة  فاطمة الزهراء112841707172

0611.2222-10-1993رقاب  الحاجة112941700968

2311.2222-05-1980نارة  عبد الباقي113041705992

2011.2222-01-1987قراش  فطيمة113141707938

0111.2222-01-1988بوسيالة  تركية113241702126

2211.2222-03-1984بوعديلة  امين113341701618

2011.2222-01-1993غيثي  خليل113441703386

0211.2222-06-1980خريص  نعيمة113541710195

0211.2222-06-1986بوخالفي  حورية113641702953

0911.2222-01-1993تفاح  سماح113741704979

0311.2222-02-1989بن حاج  صالح113841705492

2311.2111-08-1970خرخاش  الزهرة113941701103

0811.2111-12-1981نوري  ريم114041703990
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1911.2083-07-1987مليحي  فتيحة114141707628

3011.2083-01-1985بن عطية  سعد114241704659

0811.2056-02-1986حميدي  عامر114341705945

0511.2000-08-1988صيد  فاطنة114441707400

2711.1945-08-1981لمريني  عبد العزيز114541706118

1911.1945-05-1980جداوي  عبد القادر114641706153

1411.1945-01-1988مزوز  مباركة114741708512

2611.1945-02-1986مرينيزة  نبيل114841709852

0511.1945-06-1987حاشي  حمزة114941702760

1711.1945-06-1981نواري  حورية115041702967

1811.1945-02-1987رحمون  السعدية115141701138

2511.1944-03-1985جقليل  ام الخير115241701433

1911.1944-02-1989بيض القول  هاجر115341710512

2611.1889-05-1979باسين  زهية115441704158

2611.1861-04-1987بوسنة  سليمان115541704922

0111.1861-12-1989مواهب  حرزلي115641702527

0111.1806-02-1989جعفر  نعيمة115741710192

0911.1806-10-1991أوعمروش  كهينة115841708324

1111.1777-02-1980مزي  سميرة115941705156

0111.1722-10-1978قاقا  نورالدين116041710403

0611.1667-07-1986عرعار  حسان116141702532

0211.1667-03-1992موفقي  فاطنة116241707380

1611.1667-12-1990دهندي  أم الخير116341700333

0711.1667-09-1985دراجي  ام الخير116441701460

1311.1667-01-1994صياحي  حكيمة116541702642

2711.1667-01-1985سعد  فاطنة116641707317

0611.1667-09-1987رحماني  الزهرة116741701080

1611.1667-10-1988محمودي  سهام116841705233

0711.1667-06-1991طيبي  هجيرة116941710572

3111.1667-12-1986بخيتي  سهير117041705282

2411.1667-03-1988مسعودي  محمد األمين117141708937
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1911.1667-09-1985بوجليدة  مونية117241709733

0211.1667-05-1991بن عمار  عيسى117341706774

1711.1667-09-1983قاضي  حورية117441702968

1211.1667-09-1991حواش  عائشة117541705852

2711.1667-07-1989خذير  محمد ياسين117641709039

0511.1667-01-1989خيري  سعاد117741704624

0211.1667-04-1993شويشة  سميرة117841705122

2611.1667-01-1985سالمي  فطيمة117941708005

1411.1667-03-1985بن غربي  الحسين118041700981

0911.1667-10-1983قويسم  زينب118141704267

2511.1667-07-1989غربي  السعدية118241701145

2911.1667-05-1988العيد  سارة118341704412

0811.1667-12-1990بن علية  خالد118441703078

2011.1667-10-1984محاد  عبدالعزيز118541706311

0611.1667-11-1990بوصري  خليل118641703382

0111.1667-07-1974بربورة  محمد األمين118741708943

1011.1667-04-1981جمعي  عمار118841706621

1511.1667-08-1990قرشي  رأفت118941703710

3111.1667-12-1985رعاش  قويدر119041708125

1711.1667-08-1970بلعطرة  امباركة119141701554

2711.1667-03-1987فصيح  عادل119241705896

0111.1667-01-1988مدقدم  وهيبة119341710783

2111.1556-04-1987بن حميدة  سعاد119441704567

1611.1500-08-1982عماري  عائشة119541705742

0211.1388-06-1989جربوب  فطيمة الزهراء119641708016

1011.1388-07-1981شرون  حيات119741703024

3111.1388-12-1981رحماني  نذير119841709994

2511.1388-11-1988رمضاني  سليمة119941704967

2911.1388-10-1983بن فاتح  جميلة120041702335

1711.1388-04-1983دهيليس  سهام120141705256

1811.1388-06-1976داودي  محمد120241708838
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2111.1306-05-1990جوابي  إيمان120341700590

0511.1278-03-1979معمري  علي120441706590

3111.1167-12-1980غول  أحمد120541715741

2811.1112-06-1989طيبي  هجيرة120641710617

2511.1111-08-1985عزيزو  فتيحة120741707691

2911.1111-02-1984ربحي  عبد اللطيف120841706230

0911.1111-02-1984سعدات  زوبيدة120941704170

1911.1111-11-1992رنان  فاطمة الزهراء121041707176

2111.1111-06-1990حميدات  فاطمة الزهراء121141707102

1211.1111-01-1994رقيق  سعد121241704663

0211.1111-02-1985موفقي  خيرة121341703525

0511.1111-03-1985تركي  فاطنة121441707391

1411.1111-06-1986بن بومزيرة  أمال121541700427

2911.1111-06-1979مبخوتة  فضيلة121641707860

2911.1111-08-1991نسرين سوالف  عاشور121741705908

0311.1111-04-1993حالسة  سعدية121841704717

2411.1111-09-1992فداق  سعاد121941704565

1911.1111-04-1984فضيلي  نسيمة122041710044

1011.1111-07-1983بن يونس  رحاب122141703843

0311.1111-09-1989بن بومزيرة  خيرة122241703504

0511.1111-07-1987طعيبة  حياة122341703002

1011.1111-03-1988عمور  عفاف122441706487

0411.1111-06-1988سعد  نصيرة122541710084

2111.1111-06-1985يحياوي  الحبيب122641700973

2211.1111-12-1971بن حاج  عبد الحليم122741706018

2911.1111-05-1981بوعكاز  عامر122841705942

0911.1111-12-1992فصيح  نور الهدى122941710371

1711.1111-07-1982نهايلي  ساعد123041704471

0211.1111-10-1991ودعة  امباركة123141701556

2711.1111-07-1980غربي  فاطنة123241707297

0711.1111-05-1989زيوش  رفيقة123341703941
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1011.1111-11-1994سوفي  رانية فتيحة نور الهدى123441703749

3111.1083-12-1990الخد  حنان123541702813

2811.1083-08-1982خليفة  فضيلة123641707881

0711.1056-02-1984حرزالوي  عبدالعزيز123741706313

1911.1028-07-1989هدروق  فاطنة123841707355

1911.1000-06-1983بلخيري  مصطفى123941709526

0111.0944-01-1991مساعدي  سعاد124041704636

2511.0834-01-1986محمدي  خديجة124141703159

0811.0834-05-1990ركرك  دالل124241703641

0211.0834-01-1986كيدار  فتيحة124341707630

0611.0834-02-1985مختول  كاتية124441708147

2711.0834-05-1993بن شريف  ابتسام أمينة124541700613

1511.0834-01-1988مبسوط  خضراء124641703301

2311.0834-04-1977نوري  مبروك124741708572

1611.0833-02-1987حسناوي  خضرة124841703316

2411.0833-07-1989كريفيف  أميرة124941700467

1411.0833-11-1989سعدات  نبيل125041709851

0511.0833-05-1991هجامي  ام النون125141701477

2111.0556-09-1992صالحي  دحمان125241703595

2411.0556-07-1987محمدي  دليلة125341703680

2911.0556-09-1991دحمون  فاطمة الزهرة125441707228

0911.0556-10-1981بن ناصر  هاجر125541710499

2111.0556-08-1985لرقط  نزيهة125641710002

0111.0556-01-1989شاتي  فريحة125741707769

2811.0556-02-1988عبدالباقي  التالية125841700922

1911.0556-09-1986بن حدة  عائشة125941705767

2711.0556-03-1991جيوخ  عيشة126041706815

1011.0556-06-1989بلحوت  التومي126141700933

3011.0556-08-1991رحمون  دليلة126241703652

2311.0556-04-1991زياني  حنان126341702919

0711.0556-04-1989ذيباوي  فتيحة126441707553
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0811.0556-04-1989زعيتري  المازية126541701309

2911.0556-03-1987صديقي  نور الهدى126641710365

1711.0556-01-1982عنون  ذهبية126741703707

1811.0556-05-1985بن موفق  هجيرة126841710571

0111.0556-06-1988مسعودان  عائشة126941705822

1611.0556-05-1980بن ربيعة  عبد السالم127041706106

1911.0556-05-1991بن ملوكة  مليكة127141709623

2711.0472-04-1988قاسم  حيزية127241703026

1511.0444-06-1989بوطي  نور اللهدي127341710359

1211.0417-03-1983بخيتي  بولنوار127441702103

0711.0306-07-1983غول  محمد127541708623

1611.0278-02-1992طاليبي  التواتي127641700932

1311.0278-08-1981بوزيدي  بوفارس127741702090

1711.0278-01-1979بن مسعود  امباركة127841701569

0811.0277-06-1976حاجي  أم النون127941700340

2511.0277-01-1981بن مسعود  أمباركة128041700456

2611.0277-04-1993حسيني  لحسن128141708352

2211.0277-04-1993كليوات  لبنى128241708343

1811.0277-10-1988مصباح  سهام128341705241

1511.0277-01-1984عدلي  عيدة128441706733

2711.0250-02-1988درافة  بن حرزاهللا128541701966

3111.0138-12-1987زقائق  سهام128641705230

2011.0000-11-1990عبد الالوي  جميلة128741702328

2011.0000-09-1979سائحي  نورة128841710466

1911.0000-08-1991بن عمران  بركاهم128941701811

0411.0000-07-1988العطري  محمد129041708770

2711.0000-11-1990قرشي  كمال129141708308

1011.0000-12-1990جغيدل  نوال129241710301

0211.0000-07-1991بوشنافة  فاطنة129341707385

1811.0000-03-1993عزيزي  عائشة129441705785

0311.0000-11-1992بسطامي  عبد الرزاق129541706094
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2811.0000-11-1992شكالة  سعاد129641704563

3011.0000-12-1990امال  عبدالالوي129741706351

0211.0000-05-1981زريق  بلقاسم129841701923

2411.0000-06-1987هواري  عبد القادر129941706162

0511.0000-06-1989قمان  المبروك130041701312

1811.0000-05-1988رحمون  امينة130141701628

0111.0000-04-1992جحيش  ضياء الدين130241705684

1111.0000-05-1991مكناز  عادل130341705900

1311.0000-07-1987ميموني  وسام130441710720

0211.0000-02-1988بن الصادق  علي130541706582

1711.0000-12-1986بوشرة  عبد الرحمان130641706063

0411.0000-07-1991عمري  فتيحة130741707570

2511.0000-11-1989غدير  امينة130841701626

2111.0000-07-1988عالوة  سميحة آمال130941705104

1811.0000-03-1985ضيف  ربيحة131041703777

1511.0000-12-1991بن عطية  مسعودة131141709365

2211.0000-09-1991اوباح  احمد131241700738

2011.0000-08-1993زقار  ليلى131341708471

0511.0000-10-1991بوعلي  صارة131441705459

1011.0000-06-1988إكزوحن  سليمة131541704947

0810.9723-04-1992عقوني  ياسين131641710838

1610.9723-06-1986حيدب  سعدة131741704689

1410.9723-12-1984طاهري  مريم131841709153

1210.9723-08-1990العقاب  حفصة131941702589

2210.9723-05-1991ربوح  بنعلية132041702046

1110.9723-11-1986كحيلش  عبد القادر132141706211

2010.9723-04-1977بن علي  خذير132241703285

1810.9723-08-1987بن مزوز  عبد القادر132341706146

1110.9723-07-1987بيض القول  حسينة132441702583

2010.9722-12-1988اعمر  خيرة132541703530

2510.9722-08-1992مبخوتي  السعدية132641701133

الصفحة  43 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1810.9722-02-1986لقيل  ليندة132741708492

2810.9694-11-1990لجدل  جهيدة132841702407

2410.9500-01-1992فخيت  احالم132941700692

2510.9444-06-1986يعقوب  فريحة133041707739

0210.9444-04-1975جعفور  عبدالرزاق133141706301

0110.9444-01-1986قاسم  عطية133241706460

1110.9444-11-1984ميساوي  أم الخير133341700287

3110.9444-12-1983قويدري  ثامر133441702206

1810.9444-12-1993حريزي  السيدة133541701163

2910.9444-05-1989قارف  خالد133641703042

1410.9444-09-1990قرماط  خديجة133741703121

0910.9444-02-1982ركاب جابري  عقيلة133841706512

0610.9444-11-1984حميدة  امباركة133941701580

0610.9444-05-1985فضلي  عربية134041706417

1810.9444-05-1986سني  عبد اهللا134141706235

2210.9444-11-1991بن خينش  صبرينة134241705535

1410.9444-11-1992شكشاك  حنان خديجة134341702936

1010.9444-02-1984صيلع  نور الدين134441710338

0110.9444-02-1992هلوب  حفيظة134541702618

2210.9444-04-1986قويدري  دليلة134641703658

0610.9444-07-1987لعياضي  جمال134741702249

0710.9166-02-1988شداد  حورية134841702963

1310.9166-05-1981مكي  الحاج134941700940

2610.9166-10-1991شريط  ناصر الدين ياسين135041709841

0310.9139-10-1992حمرورش  محمد135141715754

1610.9139-12-1989الرخاء  التالية135241700925

1910.8889-09-1992براهيمي  سندس135341705183

1610.8889-12-1981شواف  الطاوس135441701215

0410.8889-12-1988االقرب  سنية رتيبة135541705185

1910.8889-12-1989بوشان  حمزة135641702735

2710.8889-08-1989طاوسي  خضرة135741703310

الصفحة  44 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0710.8889-10-1986دباش  زينب135841704303

2010.8889-05-1991بن عبد الحفيظ  صبرين135941705522

2010.8889-03-1990حفاف  أم الخير136041700293

3110.8889-03-1984خرخاش  زينب136141704305

0510.8889-11-1989عمران  كريمة136241708230

0710.8889-05-1990حميدة  محمد136341708743

1710.8889-03-1980نايل  قميش136441708118

3010.8889-12-1985بوطابق  خروبي136541703297

1410.8889-04-1987مويسي  حمزة136641702734

0910.8889-06-1990عمران  ايمان136741701647

2910.8889-09-1988بن عمر  عيشة136841706850

1810.8889-08-1990جفال  نادية136941709812

3110.8889-08-1989األقرب  عصام137041706444

2810.8889-03-1986فضلي  حسين137141702561

2910.8889-02-1984لخذاري  حياة137241703018

0110.8889-01-1986طاوسي  فاطنة137341707381

0110.8889-01-1970جبابرة  قويدر137441708131

1310.8889-09-1983بوسرية  حميدة137541702780

1010.8833-01-1987غربي  بلقاسم137641701930

0210.8750-05-1989مشري  االخضر137741700878

0110.8722-02-1986عبد الالوي  محمد137841708746

1610.8612-05-1987عالوة  بدرالدين137941701770

1210.8612-05-1987قصير  زوينة138041704202

1410.8612-05-1990بن زرقين  فايزة138141707463

2410.8611-03-1985جرو  سعيد138241704750

1910.8583-08-1990بلعدل  فريحة138341707733

0310.8361-01-1983قاسمي  هجيرة138441710595

0610.8333-12-1986خير  جيهاد138541702424

0710.8333-05-1988دكاني  نبيلة138641709856

2810.8333-03-1992قرميطي  فاطنة138741707326

2810.8333-03-1991ختيم  حورية138841702976

الصفحة  45 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1510.8333-01-1989بوسنة  معمر138941709575

2810.8333-07-1992صابري  خيرة139041703480

1110.8333-04-1988قوريدة  ربيعة139141703817

0110.8333-01-1983نعجة  عائشة139241705830

0510.8333-04-1981يحياوي  خيرة139341703508

0410.8333-06-1987جعفر  أم نون139441700354

0710.8333-04-1990بن شريط  سمية139541705077

0810.8333-08-1986زيوش  حنان139641702819

0410.8333-07-1988بن زرقين  فتيحة139741707643

2410.8306-10-1978نجيمي  زينب139841704283

1610.8167-06-1989بلخيري  حياة139941702978

1410.8167-09-1991بسعود  لبنة140041708339

1910.8138-10-1986مادني  سالمة140141704495

0310.8055-06-1988بلخيري  سميرة140241705126

0610.8055-08-1988جاب اهللا  خديجة140341703160

0610.8055-03-1985بوراد  حنان140441702797

0110.8055-09-1993لبرة  يمينة140541710935

0310.8055-05-1977حساك  مختار140641709064

1710.8055-11-1988عصنوني  عبدالرزاق140741706303

2810.8055-03-1987مختاري  فتحي140841707513

0210.7916-01-1983بقة  فريحة140941707797

2310.7861-01-1984بوفيرة  علي141041706585

1310.7778-01-1991صديقي  مسعودة141141709387

0110.7778-01-1987تواتي  المحفوظ141241701313

0410.7778-10-1986بن سواف  فتيحة141341707606

0610.7500-02-1990منصوري  فريدة141441707813

1610.7500-04-1989عسلوني  زينب141541704239

2010.7500-02-1984طيبي  خيرة141641703531

2410.7500-06-1993داشر  أحمد141741700120

1910.7500-05-1977فرحاتي  فاطيمة141841707438

0210.7500-02-1986جرو  أحمد141941700106

الصفحة  46 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2010.7500-06-1987موفقي  عواطف142041706724

1410.7500-11-1986قرنة  لعموري142141708435

2410.7222-03-1990مادني  خديجة142241703126

3110.7222-12-1987بن عسلون  خديجة142341703157

2110.7222-02-1981االبقع  ناجي142441709770

1010.7222-11-1991بن قويدر  دليلة142541703662

1510.7222-08-1994ضيف  حنان142641702928

0910.7222-05-1988قريبي  لمياء هدى142741708444

0110.7222-01-1981جربوع  محمد142841708699

2710.7222-08-1987مراد  مصطفى142941709544

2310.7222-07-1982قاسمي  فواز143041708049

3110.7222-10-1985بودانة  بشرى143141701842

2910.7222-09-1985لموي  سارة143241704457

1610.7222-01-1991كيدار  بركانة143341701801

0110.7222-01-1987دريفل  موسى143441709716

3110.7222-12-1987زهاج  الحسين143541700983

2610.7222-10-1990عماري  اسماء143641700794

0510.7222-11-1988بخوش  ابراهيم143741700622

1710.7222-03-1990لبيض  بوبكر143841702064

0610.7222-12-1992جيدل  عبد الودود143941706268

0610.7083-09-1992صادقي  كريمة144041708243

1510.7000-08-1989سعدي  حورية144141702962

0810.6972-02-1990مالل  زهية144241704139

1310.6945-01-1983حاج عراب  مختار144341709060

0810.6944-08-1982خذير  خيرة144441703476

2510.6944-07-1989ثامري  مسعودة144541709431

2410.6944-07-1992عمراوي  السعيد144641701149

1710.6944-05-1982بشيري  لطيفة144741708423

2110.6833-09-1987زياني  بختي144841701766

0110.6778-03-1984بلقرينات  احالم144941700679

1110.6667-03-1986باسين  زينب145041704245

الصفحة  47 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0110.6667-01-1994بن قنيسة  احمد145141700748

0510.6667-06-1987عويسي  محمد145241708907

1910.6667-05-1988شحطة  السنية145341701162

2610.6667-01-1990بن مصطفى  خديجة145441703201

0110.6667-08-1977براهيمي  فاطنة145541707407

1710.6667-12-1986معمري  خالد145641703048

2210.6389-08-1985بالعطرة  خديجة145741703107

0510.6389-09-1982سائحي  إبراهيم145841700526

0210.6388-01-1994شرفاوي  توفيق145941702195

2710.6111-08-1990يحياوي  حنان146041702833

0410.6111-03-1983طيبي  زهرة146141704108

1410.6111-02-1992منصور  سارة146241704371

2810.6111-08-1985قويسم  إيمان146341700562

1910.6111-02-1989ثامري  اعمر146441700847

2410.6111-08-1992قاسمي  نشيدة146541710046

1010.6111-07-1985بلفرد  فاطنة146641707351

0910.6111-01-1987جحا  فاطنة146741707364

1110.6111-08-1989يرفع  كريمة146841708226

3010.6111-08-1991زيتوني  إيمان146941700585

0210.6111-06-1986مويعدي  جالل الدين147041702232

1610.6056-02-1985حامدي  فاطيمة الزهرة147141707461

2610.6028-01-1992مقربي  حنان147241702847

2110.5833-04-1991قصير  خديجة147341703167

1610.5556-02-1990مسعودي  حمزة147441702762

2810.5556-02-1988قطاف  زليخة147541704061

2510.5556-05-1986مبدوعة  علي147641706599

2910.5556-08-1992ملياني  سناء الهدى147741705182

0910.5556-11-1991فيطس  نادية147841709814

0210.5556-08-1987شويحة  محمد رفيق147941708995

0710.5556-06-1973خذير  عمر148041706649

2710.5528-05-1990بن ضيف  خولة148141703410

الصفحة  48 من 49
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التخـصص : اللغة العربيةالرتبــة : أستاذ المدرسة االبتدائية

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0110.5278-01-1977شعبان  عمر148241706697

2010.5278-12-1991طالب  حنان148341702817

0610.5278-09-1987عبدالسالم  أم هاني148441700355

2510.5000-11-1992طرشي  الشيخ عبد الرزاق148541701178

0710.5000-09-1988بوبكراوي  أمباركة148641700446

2310.5000-05-1990بعيطيش  بركاهم148741701819

1510.5000-11-1986كحيلش  الطيب148841701234

0710.5000-05-1983عياد  عماد148941706611

0710.5000-04-1984روان  فطيمة الزهرة149041708031

0110.5000-05-1983عدالني  حفصة149141702608

0610.5000-12-1991سعدات  أمال149241700412

1610.5000-04-1990بن مسعود  سهام149341705251

1110.4722-08-1990زعيتري  فريحة149441707757

2510.4444-12-1987جنيدي  زينب149541704286

1610.4444-03-1992علية  الطاهر بدر الدين149641701211

2110.3889-09-1987بن قويدر  محمد149741708690

0310.3889-08-1982مصطفاي  زينب149841704251

3010.3333-01-1986بلخيري  خيرة149941703533

3010.3333-07-1986صديقي  رشيد150041703890

2810.3333-09-1991نعامة  كمال150141708275

0310.3306-03-1990بلخيري  سارة150241704393

2210.3167-07-1985بريهمات  اللبة150341701307

1010.2222-11-1986حليس  رابح150441703733

2010.2222-01-1986سالمي  حكيمة150541702644
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 150

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

0510.7857-05-1986منصور  امين141711037

2910.7643-11-1982دحمان  سماعيل241711126

3110.7531-12-1991لعجال  نجاة341711223

0910.7365-12-1992بعبوش  ليندة441711190

2410.7309-10-1989زرقين  البشير541711026

1910.7143-11-1990وناس  صوفيان641711146

2910.6476-05-1991دهيليس  توفيق741711051

0110.4838-01-1989عابد  بختة841711042

1110.4286-06-1989قميدة  محمد تقي الدين941711201

0910.3369-07-1993بن سالم  بركاهم1041711044

2510.1472-08-1992خيري  سعيدة1141711122

2110.1413-02-1993بلحسين  كريمة1241711184

0210.1048-06-1992زيطوط  عادل1341715725

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 20

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

0913.5433-04-1987موفق  علي141711603

0113.4250-01-1982حمادي  عبد القادر241711584

0313.3929-10-1992طيبي  فاطنة341711647

2413.3794-05-1985حوة  بن معطار441711359

1913.3572-09-1991ضيف اهللا  محمد541711720

1313.3087-02-1992بشوطي  نسيمة641711782

0113.2342-01-1984سبع  يحي741711823

1513.2195-11-1987محاد  أم الخير841711265

1513.1635-05-1990بورنان  فريحة941711669

2813.1155-01-1989طالبي  فردوس1041711665

1813.0357-10-1984العايب  أحمد1141711258

1813.0000-06-1990بن قويدر  محمد1241711714

1213.0000-03-1976حميدة  ميلود1341711772

0312.9825-09-1990دهبازي  محمد صالح الدين1441711736

0912.9060-01-1989صادقي  رحماني1541711455

0312.7809-05-1992جعدي  إبراهيم1641711276

0412.7393-02-1989دحمان  توفيق1741711364

0212.6496-04-1968االحول  لعبيدي1841711699

2812.6456-03-1986عقون  حنان1941711404

3012.6428-07-1986بن عنتر  فريدة2041711670

0312.6428-02-1991شتيوي  شهيرة2141711539

0912.6361-01-1990بن مسعود  سعد2241715769

0212.6111-06-1985قميش  الزهرة2341711302

1612.5869-11-1990بوعبدلي  فريدة2441711671

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1012.5715-02-1992فريدي  خديجة نايلة2541711427

1612.5357-02-1988بقة  عامر2641711562

3112.4873-12-1979ربيعي  زينب2741711483

0712.4663-01-1978هزرشي  نعيمة2841711788

2012.4393-09-1986عدوان  الصافية2941711304

1312.4286-08-1990يوسفي  محمد3041711724

1012.3663-05-1991بوعيشاوي  سعاد3141711494

2712.3571-03-1992الصيد  جازية3241711369

2712.3488-05-1987زناتي  حمزة3341711396

3112.3397-03-1992بركات  سميحة3441711527

0312.2500-04-1993مسلم  فتيحة3541711663

1912.2341-02-1982عزيزي  علي3641711605

1612.1786-01-1993روام  فريحة3741711666

1412.1785-10-1990عيادي  سهام3841711531

0912.1004-10-1987رحمون  علي3941711602

0412.0964-10-1987بلخيرات  عبد الحميد4041711569

1212.0908-04-1986جرد  حياة عربية4141711414

2012.0595-03-1982بن جقليل  عبلة4241711593

2512.0508-09-1990مالكي  ايمان4341711335

3112.0357-01-1991حصباية  هيفاء4441711814

0412.0357-03-1985حمدون  زينب4541711479

1212.0000-02-1990قياش  رحمة4641711456

0111.9679-01-1988غيثي  لخضر4741711696

2411.9448-04-1989جعرون  أمال صارة4841711270

1911.9385-04-1985شايب  خالد4941711417

2711.9286-09-1991بن شلف  زينب5041711482

2311.9286-02-1973بوخنيفر  سليمة5141711517

0811.8877-11-1990بن شريط  فاطنة مجيدة5241711651

0411.8857-03-1977بن عبد الرحمان  امباركة5341711326

3011.8571-09-1990عبدوش  كمال5441711693

0111.8571-01-1994صدارة  خيرة5541711442

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1011.7857-03-1985سعيداني  سليمان5641711516

2211.7857-06-1985فضلي  عبد القادر5741711578

0111.7719-11-1989قراش  المداني5841711311

0411.7556-09-1992طليبي  أحالم5941711252

2011.7143-01-1968مدوح  فطيمة6041711678

2211.7143-11-1987بن خالد  محمد6141711711

0111.6429-05-1989طباخ  نورالدين6241711797

0111.6428-01-1985بن غربي  زوينة6341711473

1411.5714-03-1966عكراش  محمد6441711710

2311.5322-09-1984بن زرقين  عبداهللا6541711592

0611.5000-06-1989طعيبة  محمد6641711718

0111.5000-01-1976عقاقنة  محمد6741711722

1311.5000-03-1979زياني  علي6841711604

1711.4897-07-1991خليفة  عمر6941711607

0211.4746-04-1989شرفاوي  محمد األمين7041711734

2211.4285-08-1984حمادي  محمد7141711709

0611.3929-08-1988حنيشي  حنان7241711402

1211.3929-01-1977قريش  فاطنة7341711650

0211.3928-09-1992منصور  حدة7441711379

1911.3928-01-1987أعمر  ثامر7541711367

2811.3849-01-1990صادقي  عبد القادر7641711582

2011.3817-12-1990مسلمي  بختة7741711343

1711.3699-09-1989شداد  مريم7841711746

2311.3678-10-1990حاشي  سارة إيمان7941711489

1211.3484-07-1989ميمون  يوسف8041711834

2411.3214-07-1990عبير  خديجة8141711423

0111.2500-01-1978بن شريط  ام الخير8241711315

1811.2500-04-1984شداد  جميلة8341711375

1111.2143-01-1988عكراطة  مسعودة8441711749

0111.1754-01-1972سماتي  امحمد8541711333

3111.1429-12-1988الهادي  عبد اهللا8641711588

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0111.1258-01-1987غريب  زهرة8741711470

2211.1115-12-1988شاتي  باية8841711340

1510.8571-08-1987براهيمي  زكية8941711466

1910.7143-01-1993سبع  خديجة9041711425

الصفحة  4 من 4
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 15

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

2813.5060-10-1988خويلد  منيرة141712275

1513.4806-11-1991بقة  عبداهللا241712126

2413.4805-07-1991جلولي  باتول341711915

1013.3837-04-1990بنكوس  عامر441715730

0113.3416-08-1992بربورة  محمد إسالم541712240

0213.3135-04-1989يعقوبي  يمينة641712327

2213.2826-09-1986فرحات  امباركة741711907

1113.2583-03-1989داودي  آمال841711838

2913.2563-05-1980سوري  دليلة941712008

0513.1786-02-1991الزاوي  حسين1041711949

2413.1786-04-1991احميدات  كلثوم1141712203

0713.1786-01-1978صفراني  جميلة1241711941

0813.1290-01-1989شوف  مريم1341712254

1113.0980-03-1991مباركي  خديجة1441711975

0113.0714-01-1989خرادل  ثامر1541711937

2813.0567-08-1982أعمر  شريفة1641712072

2313.0000-12-1989بوعيشة  لخضر1741712208

2913.0000-06-1985بكاي  فاطيمة1841712172

0112.9607-01-1991محفوظي  أم الخير1941711852

2412.9286-07-1993حوة  فاطمة الزهراء2041712162

1012.9111-02-1989لمريني  خضرة2141711987

2212.9087-03-1990قميش  نعيمة2241712299

1112.8571-03-1993ثامري  حنان2341711962

0512.8067-02-1991بن شريط  احالم وسام2441711868

الصفحة  1 من 5
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2512.7857-04-1990باسين  أسامة عبد الحفيظ2541711850

0912.7711-08-1985سويسي  مصطفى2641712268

0612.6699-11-1988بهلولي  صالح2741712083

2112.6429-06-1989مبخوتة  سهام2841712066

2112.6195-06-1986بيدة  زين العابدين2941712028

1212.6071-11-1991جموعي  سعاد3041712043

2412.5714-05-1993مقواس  عبد الكريم3141712118

2112.5714-09-1992جربوب  فايزة3241712175

0112.5357-04-1988بن تشيش  محمد3341712238

1712.5091-09-1988بوبكراوي  زخروفة3441712022

1012.5052-03-1987بونيف  خديجة3541711973

1212.5000-09-1987زعيتري  منيرة3641712276

1712.5000-12-1988بلخيري  ميلود3741712278

2312.5000-04-1989بوفيرة  فتحي3841712176

2612.4984-04-1989عسالي  سليمة3941712057

1212.4643-06-1991بوكرش  محمد عبد الصمد4041712245

1012.4643-01-1982شبيرة  محمد شبيرة4141712244

1312.4500-08-1991علي  أمحمد4241711856

3112.4286-12-1991سليمي  خديجة4341711982

1112.4286-12-1991سحنون  عائشة4441712097

3012.4099-11-1989سياح  نجاة4541712284

3012.3909-03-1986صديقة  محمد4641712225

0712.3572-06-1992شكري  ربيعة سماح4741712014

2812.3571-07-1992علوط  امباركة4841711908

1512.2857-09-1989محاد  الجوهر4941711878

0412.2857-11-1992شليقم  صفاء5041712090

1812.2825-10-1984جرو  مصطفى5141712267

0412.2500-09-1987كريبع  مريم5241712253

1412.2500-10-1992قويدري  عائشة5341712101

2712.2476-02-1990محاد  عبداهللا5441712127

1712.2035-08-1986ربيع  بختة5541711916

الصفحة  2 من 5
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0512.1833-04-1987قيجار  الميلود5641711896

2212.1785-10-1986طرهيوة  صباح5741712084

0912.1429-07-1992هزرشي  صالح الدين5841712094

0412.1429-07-1983سنقرة  أحمد5941711840

1012.1429-10-1989شنة  لخضر6041712210

2012.1429-05-1991زيان  نصيره6141712296

0312.1190-12-1985جعرون  امبارك6241711906

2412.1091-12-1983بقة  سليمان6341712056

1912.0714-02-1986بوشارب  زكرياء6441712023

0812.0714-12-1990شعيب  خيرة6541711997

2212.0000-12-1992شايبي  خرفية6641711984

3012.0000-08-1989عزوز  فاطنة6741712168

1412.0000-05-1975عمران  أحمد6841711846

1111.9314-11-1990قرنوط  محمد6941712231

2311.9306-12-1986فرصاوي  نسيمة7041712289

3011.9214-06-1984لحرش  مريم7141712256

1211.8996-01-1985سلمات  زبير7241712021

2511.8956-01-1992بهناس  سارة7341712037

1111.8929-12-1990بوعبدلي  لمجد7441712213

1811.8928-02-1991بلخيري  جهاد خديجه7541711944

0211.8571-03-1990مبخوتي  مريم7641712258

0611.8571-01-1992عبدالوهاب  عمار7741712139

0611.7393-01-1991جابري  زينب7841712031

2411.7143-05-1990جابر  فاطمة7941712157

3011.7143-10-1993ضيفي  خديجة8041711979

2811.6532-03-1990ضيف اهللا  دارين8141712002

0211.6516-01-1991غيثي  بلغيث8241711923

1611.6298-09-1989شعيب  لزهاري8341712211

0611.6119-01-1991بن عبدالسالم  رقية8441712017

0111.6072-02-1990غيثي  جلول8541711939

0611.6072-03-1992سراي  محمد االمين8641712242

الصفحة  3 من 5
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1511.5715-03-1986طمار  شريفة8741712071

2611.5715-12-1992مراد  سمية8841712058

2811.5583-12-1985جعرون  صالح الدين8941712095

1811.5139-10-1986بن عبد الحفيظ  محمد9041712237

0911.5000-02-1992صديقي  امباركة هاجر9141711911

2911.5000-01-1991غريب  فاطمة9241712158

3011.5000-06-1986العيش  الصادق9341711887

3111.4286-10-1992عبد الحفيظي  مسعودة9441712264

1811.4286-02-1991بن شريط  عبد الرحيم9541712113

1711.4285-02-1991بن جدو  شهرزاد9641712073

2611.4190-10-1990جقليل  فاطنة9741712165

0211.3929-09-1991براهيمي  زينب9841712032

2911.3782-08-1990غزالي  سارة9941712038

2711.3572-04-1991حمداني  عمر10041712142

0811.3571-04-1992حمو  محمد10141712222

0711.2857-08-1989بوخاري  اسماعيل10241711872

0611.2857-12-1986فضة  بلقاسم10341711926

1311.2857-02-1992االخذاري  نجاة10441712283

2511.2746-11-1993كشيدة  مصطفى ياسين10541712270

2611.2500-04-1989بن شريك  عبد المنعم10641712122

2711.2143-05-1991بوحملة  أم الخير10741711851

1011.2143-01-1994ضيف  شيماء10841712079

2911.2111-03-1986مرزوق  لبنى10941712207

0211.1785-01-1991رياح  حكيمة11041711951

0611.1766-11-1989بن هادي  سمية11141712059

0711.1556-01-1985عزيزي  نورة11241712308

0211.1429-02-1985بلعدل  نصيرة11341712293

2911.0714-01-1992سعدي  بلخضر11441711922

1511.0000-02-1987زوخ  محمد11541712233

0311.0000-07-1988حامدي  سومية11641712068

0911.0000-04-1990حامي  منار ريهام11741712273

الصفحة  4 من 5
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التخـصص : التاريخ و الجغرافياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0610.9484-01-1986عباسي  عائشة11841712098

0610.9285-09-1991كسنة  سعدية11941712048

2310.8214-09-1979لباز  يمينة12041712330

0810.7857-05-1992زعيتري  عطية12141712132

0410.6428-07-1993بوطيبة  خديجة12241711980

1010.6071-03-1984رقيق  محمد12341712236

الصفحة  5 من 5
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 30

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

2812.8865-10-1988لعبيدي  فوزية141712813

0312.8214-04-1993آيت حسين  مريم241712847

1012.7547-10-1988بونيف  محمد توفيق341712835

1812.7262-08-1989سماحي  حنان441712655

0912.7143-08-1992برني  سعيدة541712714

0812.6428-12-1989والي  فوزي641712812

1212.6147-12-1990بقعة  الزهرة741712602

1712.6071-01-1989عبو  مبارك841712829

0912.5095-12-1989محمدي  رقية941712689

0812.5000-04-1972شداد  علي1041712781

2312.5000-04-1991حميرة  عبدالوهاب1141712770

0112.5000-10-1975ميلس  جلول1241712634

0812.5000-05-1992قريشي  شيماء1341712734

2612.5000-04-1988لبرة  محمد1441712831

3012.4643-12-1993برمان  مريم1541712846

1412.4627-10-1991بن عيسى  خديجة1641712667

2912.4425-04-1982سماعيل  توفيق1741712631

0612.3571-03-1993معالمي  فيروز1841712814

1212.3389-12-1990محادي  عبد الجبار1941712752

2412.3242-07-1990تلي  نادية2041712855

1812.3214-09-1993بن مبخوت  عبد الرزاق2141712759

2512.2869-07-1992رحماني  أحالم2241712570

2412.2857-02-1992رويني  فائزة2341712787

2212.2857-03-1992معمر  ساعد2441712707

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2212.1429-06-1990حمايدي  نور الدين2541712871

3112.1429-01-1991علوط  فاطمة2641712791

2912.1428-07-1985رقيق  عزالدين النعاس2741712774

0312.1215-03-1993مكوري  فاطمه2841712797

0112.0750-01-1983بن شاوي  العيد2941712608

2612.0714-02-1992شرشاب  خديجة3041712665

2612.0429-01-1988ضامن  جالل3141712633

2912.0405-12-1990بن بلقاسم  دالل3241712677

1812.0357-12-1984يعقوب  عبد السالم3341712760

1412.0223-11-1989عكازي  عفاف3441712776

2612.0000-07-1993زرقط  حمزة3541712650

2411.9361-11-1990بلخيري  عبد الرحمن فاروق3641712757

1611.8929-03-1992بن حدة  طه نورالدين3741712745

1411.8893-10-1992بن الطاهر  مختار3841712841

0311.8572-08-1984فوغالي  نذيرة3941712859

2911.8551-12-1990شكاى  الزهرة4041712603

0311.8476-03-1980فتوحي  فضيلة4141712810

0611.8325-06-1992حشاني  نور الهدى4241712873

0211.8214-01-1994بن لحرش  فايزة4341712800

0211.8159-06-1992يحياوي  احمد4441712586

0111.8000-01-1991عباس  اسماعيل4541712590

0611.7857-07-1980عباس  سمير4641712727

2211.7746-12-1987عيسوب  الزهرة4741712596

1411.7500-06-1987بن خيرة  مالك4841712827

2311.7500-08-1993شنوفي  فتحي محمد4941712801

1011.7341-10-1992قرارة  خديجة5041712664

0711.6984-03-1993بهناس  سندس نرمان5141712728

1211.6786-01-1994بويعقوب  صديق5241712739

1711.6500-10-1989بوصبيعات  حكيمة5341712647

0911.6409-05-1993بن الشيخ  كوثر5441712819

0611.5714-11-1993خرادل  عبير مروة5541712771

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0311.5567-01-1987عدوان  دليلة5641712679

2511.5349-07-1991زواوي  مروة امال الزهرة5741712843

0911.5329-08-1988شعثان  لخضر5841712822

2511.5000-11-1993منصور  إسماعيل5941712577

0711.5000-07-1993يحياوي  فاطمة الزهراء6041712794

1611.5000-07-1993بنايلي  محمد رضا6141712836

2711.4897-01-1986لعموري  سمية6241712725

0511.4643-04-1992علوط  طه الحاج6341712744

1811.4643-04-1990رعاش  نجاة6441712858

0911.4429-09-1991بوشارب  تونس6541712632

2511.4286-08-1988لعريبي  صابرينة6641712735

1911.4285-02-1992عالوة  عبدالفتاح أمين6741712767

0211.4067-08-1994مقدم  سمية بدر6841712726

2611.4032-04-1992مويسي  علي6941712780

1711.3929-11-1993رحيم  صفية7041712741

2211.3845-05-1977نعماوي  زهرة7141712693

1911.3413-05-1990بلقرينات  زينب7241712700

0611.3214-09-1991مالكي  مروي7341712845

2611.2857-06-1993براهيمي  محمد7441712832

0211.2576-09-1990حشاني  زينب7541712699

3111.2500-12-1991بن داود  شريفة7641712731

2211.2500-02-1992فصيح  نور الدين7741712870

0111.2488-04-1991زعيتري  وفاء7841712891

0211.2285-12-1991فضلي  شهرزاد7941712733

0711.2250-07-1991احميدات  علي8041712779

2911.1869-06-1990ملية  خيرة8141712674

1211.1429-12-1993علواوي  معاذ8241712850

1411.1429-06-1991العايب  نفيسة8341712868

2711.1429-01-1994شهارة  رحيمة وفاء8441712687

2711.1179-04-1991حواسين  كهينة8541712818

1011.0714-07-1992خريف  ابراهيم الخليل8641712581

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

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1211.0000-11-1994عرعار  عيسى8741712784

0911.0000-12-1992سليماني  رامي8841712681

0310.9719-04-1990ربيحاوي  نورة8941712880

3110.9285-10-1991قوريدة  رحمة9041712686

0110.7143-08-1985اوعثماني  سفيان9141712717

1810.6429-12-1992بدراني  سارة9241712702

0610.6293-07-1988ذوابة  ابراهيم9341712580

2710.5000-07-1977حداد  نورة9441712879

2510.4286-11-1992طاهري  صبرينة9541712738

الصفحة  4 من 4
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 25

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 المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

2212.1671-05-1988صيلع  فريحة141713577

1312.1127-02-1991بوصبع  دنيا241713235

1712.0798-07-1983جنيدي  مليكة نجاة341713776

2512.0714-06-1993رقاص  فتيحة441713572

0812.0449-04-1993جرو  كمال541713599

0812.0357-01-1993رتيمي  ثامر سيف الدين641713135

0611.9286-09-1993خضرون  عبد العزيز741713437

2111.9285-04-1994شرماط  اسماء العمرية ميساء841712998

0911.8572-02-1991حبيب  صدام حسين941713378

0811.8215-06-1992غديري  ايمان1041713078

0411.7333-08-1991رقاب  صدام حسين1141713373

2811.7143-10-1991بن عيسى  جعفر1241713136

0111.6785-01-1990مختاري  ربيحة1341713249

0111.6449-01-1990واصل  الغالية1441713041

0511.6429-06-1989زفزافي  مصطفى1541713767

0311.5996-09-1992خينش  سامية1641713302

2411.5218-12-1987لباز  علي1741713499

3111.5163-12-1990شابوني  إيمان1841712955

0111.5000-01-1990بحشيش  ميلود1941713785

3111.4623-12-1989حميدات  عبدالعزيز2041713473

2511.4286-10-1993لحول  عبد الرحمان2141713432

1311.4048-04-1990بلحنيش  احمد2241712972

2911.3873-01-1994شويحة  صدام حسين2341713375

1911.3571-09-1991بلواضح  شفاء2441713359

الصفحة  1 من 2
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التخـصص : الرياضياتالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

0511.3484-09-1986عبد الوهاب  سمير2541713348

3011.3012-09-1991درويش  سارة2641713297

1411.2857-01-1992ميلودي  محمد2741713686

0711.2143-07-1991جيلي  حسين2841713171

2311.1428-07-1993دركوش  اسامة2941712997

2811.0714-07-1993دلولي  مريم3041713738

1111.0714-08-1993العيش  اسامة3141712994

2011.0357-11-1989بن مسعود  هبة الرحمان3241713835

2311.0000-09-1990قصري  لخضر3341713611

2111.0000-10-1990عباس  محمد3441713662

0610.9285-09-1993بن شريط  بالل3541713104

2510.8571-09-1993شريف  زينب3641713289

2010.8571-02-1989عزوزي  ام الخير3741713058

2710.8408-05-1990كيبش  ايمان3841713079

3110.8214-12-1986قاسم  مختار3941713720

0110.7857-10-1991بن دراح  محمد األمين4041713697

2010.7857-10-1993بن تواتي  قويدر4141713593

0510.7500-02-1987حميدات  فتيحة4241713568

3110.7326-08-1987بهلول  عبد القادر4341713444

0610.7143-09-1993فلقومة  أسامة4441712934

1610.7143-06-1994خمخام  فريحة4541713576

1610.6072-12-1992رحمون  سعيدة4641713320

1710.5714-01-1990زرقط  احمد4741712973

الصفحة  2 من 2
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

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 الفيزيائية و التكنولوجياالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1211.5627-02-1987زرقط  سارة141715734

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

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

1213.8456-01-1990مدري  شفيقة141714146

0513.1377-03-1994لباز  ام الخير الزهراء241714064

1912.4246-01-1993صادقي  أم كلثوم341714048

0312.3928-07-1994شين  نعيمة441714204

1812.1162-03-1991فكرون  وهيبة541714217

0812.0357-12-1990مقدم  بن عزوز641714071

0412.0000-03-1989األخنش  مصطفى741714194

1011.6865-04-1991مصطفى  صدام841714151

0911.6072-07-1991صادق  وليد941714216

0110.6072-11-1992باالكحل  وهيبة1041714219

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 4

المركز الوطني للتجميع و إعالن النتائج

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

التخـصص : التربية الفنية التشكيليةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

3012.7857-03-1992رحماني  كريمة141714481

3012.7857-12-1979عطااهللا  زهيرة241714450

2012.7143-10-1978دلماجي  احمد341714430

1011.9953-08-1985بوهالي  فتيحة441714479

1611.7143-01-1988جابري  فؤاد الشريف541714473

2711.1429-01-1987قرش  نورالدين641714488

الصفحة  1 من 1
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديــوان الوطني لإلمتحانات و المسابقات 

مديرية التربية لوالية  : الجلفة

عــدد المناصب: 25

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

3111.7857-07-1986يحياوي  أسماء141714545

2111.6429-03-1975مرزوق  أحمد241714509

1111.5810-12-1988خضراوي  بلقاسم341714731

0811.5715-02-1989بوعيشة  علي441715226

3111.5715-12-1987قطاف  علي541715233

2911.5000-08-1985خالدي  عبد الحي641715094

1811.4286-12-1981شكالي  أحمد نجيب741714540

3011.4179-04-1985زبيري  محمد841715410

2411.4099-06-1988رحمون  ابراهيم941714558

2611.3659-01-1986شكيمي  وحيد عادل1041715630

0211.3572-09-1990بن قيدة  كريم1141715314

1711.3572-05-1991مختاري  ايمان1241714707

1911.3571-07-1993بن عمران  عمر الفاروق1341715278

2511.2857-01-1992سعدون  ياسين1441715644

0111.2143-01-1991لمريني  كمال1541715319

2811.2143-05-1991مايدي  محمد االمين1641715470

0511.2143-02-1989بوعيشة  عيسى1741715279

0911.1429-06-1992بوخالفة  أحمد1841714497

1711.1428-05-1975قطاف  صليحة1941715040

2111.1071-10-1991جودي  عمر2041715260

0711.1008-12-1986بن لسبط  الطاهر2141714655

0511.0714-02-1982ضيف  خالد2241714869

0211.0357-10-1985خامد  احمد2341714578

0311.0000-08-1989العايبي  عبد العزيز2441715119

الصفحة  1 من 2
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التخـصص : التربية البدنية و الرياضيةالرتبــة : أستاذ التعليم المتوسط

المالحظـةالمعــدلتاريخ اإلزدياداللقب و االسمرقم التسجيلالرقم

1610.8571-02-1989زيوش  عبد الرحمان2541715099

1710.7143-08-1985عمراوي  لخضر2641715329

1710.6429-07-1989جرعوب  علي النذير2741715248

الصفحة  2 من 2
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