
نوع الطلبالتخصصالامس والنسبت.ر
 حسب 40%أ ولوية 

الاس تحقاق
مديرية التعيني

انزاكن ايت ملولنعمالعربيةعامد الصاحلي1

اش توكة ايت هبانعمالعربيةحسن اسعيدي2

تنعمالعربيةمحمد بوصبيعات3 اترودان

انزاكن ايت ملولنعمالعربيةفاطمة اكنفر4

انزاكن ايت ملولنعمالعربيةمحمد الهتمي5

اش توكة ايت هبانعمالعربيةعبد العزيز توايت6

تنعمالعربيةاحلسني أ قدمي7 اترودان

تنعمالعربيةدنيا مهوش8 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالعربيةفاطمة امغار9

اش توكة ايت هبانعمالعربيةمسرية حريم10

اش توكة ايت هبانعمالعربيةيونس بنبطاط11

ني12 اش توكة ايت هبانعمالعربيةمراد رسغ

تنعمالعربيةسعيد خشان13 اترودان

تزنيتنعمالعربيةبومجعة بميوح14

اش توكة ايت هبانعمالعربيةسكينة عليلوش15

اش توكة ايت هبانعمالعربيةحنان احلوط16

تنعمالعربيةخادل حميودي17 اترودان

تنعمالعربيةهاجر جبار18 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالعربيةعبدالاهل مساطة19

تزنيتنعمالعربيةسعاد الصغري20

ين21 تنعمالعربيةاسامعيل البودا اترودان

اش توكة ايت هبانعمالعربيةفاطمة الزهراء اجملدول22

تنعمالعربيةرش يد ابحدو23 اترودان

تزنيتنعمالعربيةنورادلين كيو24

تنعمالعربيةسكينة بوطارة25 اترودان

كركن26 اش توكة ايت هبانعمالعربيةسكينة ا 

تنعمالعربيةفاطمة الزهراء فرىص27 اترودان

تنعمالعربيةسفيان السطيحي28 اترودان

تنعمالعربيةفدوى ايت بعالل29 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالعربيةفاطمة أ يت يوس30

ت(ة)مزتوجالعربيةمحمد الزبوك31 اترودان

قلميية( 2020أأطر الأاكدميية فوج ) نتاجئ توزيع الأساتذة املتدربني  عىل املديرايت الإ

-ويسكل التعلمي الثان-سوس ماسة         التابعة لأاكدميية 
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اش توكة ايت هبا(ة)مزتوجالعربيةدرمح فاطمة32

طاطا(ة)مزتوجالعربيةفتيحة هبرور33

ت(ة)مزتوجالعربيةهند شكري34 اترودان

ت(ة)مزتوجالعربيةمصطفى الشيب35 اترودان

اش توكة ايت هبا(ة)مزتوجالعربيةنعمية وبنان36

اش توكة ايت هباأ نىثالعربيةمرمي الفريج37

تأ نىثالعربيةالسعدية وموس38 اترودان

تأ نىثالعربيةمسرية الربكه39 اترودان

تأ نىثالعربيةزينب بوارمع40 اترودان

تأ نىثالعربيةهند بوهدون41 اترودان

اش توكة ايت هباأ نىثالعربيةفتيحة اسوس42

تزنيتأ نىثالعربيةحس ناء محسك43

تأ نىثالعربيةحياة الضنج44 اترودان

تزنيتأ نىثالعربيةمرمي احويس45

تأ نىثالعربيةرجاء الزنبوحة46 اترودان

تأ نىثالعربيةاسامء اجرار47 اترودان

طاطاأ نىثالعربيةفاطمة الزهراء عريف48

تأ نىثالعربيةهند لعرج49 اترودان

تأ نىثالعربيةأ يت سعيد سهام50 اترودان

تأ نىثالعربيةحس ناء حفيظي51 اترودان

طاطاأ نىثالعربيةسعاد الوخناري52

طاطاأ نىثالعربيةمخيسة اكمل53

مئ54 طاطاأ نىثالعربيةفاطمة عبدادلا

طاطاأ نىثالعربيةفضيةل الوزاين55

رمي56 تأ نىثالعربيةفاطمة ادوك اترودان

طاطاأ نىثالعربيةزينب علوي هشايم57

تذكرالعربيةامحمد بنواعزى58 اترودان

طاطاذكرالعربيةنعامن داود ابركة59

طاطاذكرالعربيةأ محد بنعيل60

تذكرالعربيةيونس محسك61 اترودان

تذكرالعربيةمصطفى جميد62 اترودان
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تذكرالعربيةمسري لعفييس63 اترودان

طاطاذكرالعربيةمحمد الباز64

طاطاذكرالعربيةعيل ازرور65

دم66 براهمي أ ك تذكرالعربيةا  اترودان

تذكرالعربيةسعد ارسورو67 اترودان

تذكرالعربيةرش يد لعمريي68 اترودان

تذكرالعربيةعبدالعزيز سومان69 اترودان

طاطاذكرالعربيةرش يد ساعو70

طاطاذكرالعربيةمصطفى أ وبال71

تذكرالعربيةجعفر زيالل72 اترودان

طاطاذكرالعربيةأ يوب وريض73

طاطاذكرالعربيةنورادلين اوزكرى74

طاطاذكرالعربيةعبد العاطي بن عيل75

انزاكن ايت ملولنعم الفرنس يةليىل تيفراضين1

تزنيتنعم الفرنس يةحورية املولودي2

ودن3 ااكدير اداوتناننعم الفرنس يةخدجية ادامل

انزاكن ايت ملولنعم الفرنس يةرش يدة بريم4

تنعم الفرنس يةنعمية للكييل5 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةهدى واحيا6

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةامينة العمراوي7

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةعائشة اعراب8

طاطانعم الفرنس يةفتيحة احلر9

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةخدجية عبيدي10

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةصفاء املصلوت11

تزنيتنعم الفرنس يةخدجية العزاوي12

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةماجدة الضيفي13

ميان العرضاوي14 تزنيتنعم الفرنس يةا 

تنعم الفرنس يةسلمى انيت اخلراز15 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةابراهمي ادرضور16

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةعبد الاهل توتيش17

تنعم الفرنس يةفاطمة الزهراء احلداد18 اترودان
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اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةفاطمة حامميو19

تزنيتنعم الفرنس يةفريوز عبدالصادق20

تزنيتنعم الفرنس يةمرمي مكتان21

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةفامضة زكري22

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةخادل ايت عبو23

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةأ محد كاميوي24

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةجناة بودير25

تزنيتنعم الفرنس يةاندية الهام26

تنعم الفرنس يةسارة كراكو27 اترودان

تنعم الفرنس يةحنان الطرايق28 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةأ كرام أ جمون29

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةيوسف رزين30

تنعم الفرنس يةاميان اغزالل31 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةايوب اجر32

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةوفاء املصلوت33

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةمينة املوش34

تنعم الفرنس يةامينة زوزو35 اترودان

ني36 اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةمحمد بن الام

تنعم الفرنس يةعبد هللا الوعنايب37 اترودان

خباسن38 اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةأ ممية ا 

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةفاطمة حمسني39

تنعم الفرنس يةخدجية الغازي40 اترودان

تنعم الفرنس يةحس ناء ايت وحامن41 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةسعدية غنيف42

ام43 اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةمسية اال م

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةسعاد تزرغى44

تنعم الفرنس يةفاطمة الزهراء حريز45 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةلطيفة فكري46

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةحنان عيىس47

تنعم الفرنس يةاندية المكيت48 اترودان

تنعم الفرنس يةخدجية شويرف49 اترودان
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اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةمجيةل ارابع50

تنعم الفرنس يةاميان املهداوي51 اترودان

اش توكة ايت هبانعم الفرنس يةمحمد ليبوريك52

تنعم الفرنس يةعبد الغفور بن حساين53 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةفاطمة برغوت54 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةاوابقاس السعدية55 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةمرمي بتواكس56 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةأ سامء عببو57 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةسكينة اخرضيض58 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوج الفرنس يةاندية العيادي59 اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةعائشة ابو اجملد60 اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةحنان ايت عدي61 اترودان

بتسام أ يت احلاج62 ت(ة)مزتوج الفرنس يةا  اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةسعيد اشلكو63 اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةسكينة ادلوباليل64 اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةاسامء الكراميا65 اترودان

ت(ة)مزتوج الفرنس يةنعمية ايت سعيد66 اترودان

تأ نىث الفرنس يةسعيدة جرير67 اترودان

ميان جاكة68 تأ نىث الفرنس يةا  اترودان

تأ نىث الفرنس يةامل ويح69 اترودان

تأ نىث الفرنس يةسعدية رشيف70 اترودان

تأ نىث الفرنس يةفاطمة زناكض71 اترودان

تأ نىث الفرنس يةحنان النامج72 اترودان

تأ نىث الفرنس يةفاطمة وبنان73 اترودان

تأ نىث الفرنس يةحس ناء ادمنصور74 اترودان

طاطاأ نىث الفرنس يةحفيظة اقدمي75

تأ نىث الفرنس يةوردة مومين76 اترودان

تأ نىث الفرنس يةكبرية املؤذن77 اترودان

طاطاأ نىث الفرنس يةعائشة س بابو78

تأ نىث الفرنس يةأ ممية حرضي79 اترودان

تأ نىث الفرنس يةرقية ايت مري80 اترودان
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تأ نىث الفرنس يةس ناء مريين81 اترودان

تأ نىث الفرنس يةمينة ايت تكدرت82 اترودان

تأ نىث الفرنس يةفاطمة برقيقش83 اترودان

تأ نىث الفرنس يةعيادة بوحنلس84 اترودان

تأ نىث الفرنس يةمرمي اوريش85 اترودان

لك86 تأ نىث الفرنس يةكوثر ا  اترودان

تأ نىث الفرنس يةالهام صابر87 اترودان

تأ نىث الفرنس يةغزالن أ قدمي88 اترودان

تأ نىث الفرنس يةحس ناء شوكري89 اترودان

تأ نىث الفرنس يةمرمي فؤاد سعيد90 اترودان

تأ نىث الفرنس يةوفاء الكيحل91 اترودان

تأ نىث الفرنس يةمينة أ يت احلاج92 اترودان

تأ نىث الفرنس يةمرمي بن ملني93 اترودان

تأ نىث الفرنس يةخدجية قدار94 اترودان

طاطاأ نىث الفرنس يةنعمية احلويض95

طاطاأ نىث الفرنس يةمقر زندوز96

تذكر الفرنس يةعبد الصمد اعيىس97 اترودان

تذكر الفرنس يةخادل الفهمي98 اترودان

تذكر الفرنس يةاحلبيب احلجاوي99 اترودان

تذكر الفرنس يةحلسن وابعيل100 اترودان

تذكر الفرنس يةرش يد امغاريد101 اترودان

تذكر الفرنس يةمحمد امحريي102 اترودان

تذكر الفرنس يةهشام اربيطي103 اترودان

طاطاذكر الفرنس يةعامثن اداب104

تذكر الفرنس يةيوسف برادة105 اترودان

تذكر الفرنس يةانور اركييب106 اترودان

تذكر الفرنس يةرش يد بوكرن107 اترودان

تذكر الفرنس يةيوسف أ يت عيل108 اترودان

ين109 تذكر الفرنس يةعيل ادبش  اترودان

تذكر الفرنس يةعيل وليت110 اترودان

تذكر الفرنس يةعبدالبايق سكدايت111 اترودان
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تذكر الفرنس يةأ محد حريرد112 اترودان

تذكر الفرنس يةعبد هللا اطراح113 اترودان

طاطاذكر الفرنس يةمراد العالية114

طاطاذكر الفرنس يةاحلسن شلواو115

طاطاذكر الفرنس يةعامثن العيادي116

طاطاذكر الفرنس يةابراهمي احليان117

طاطاذكر الفرنس يةمحمد املسري118

وش119 طاطاذكر الفرنس يةابراهمي درك

طاطاذكر الفرنس يةمحمد اجماكل120

براهمي بزيملاضن121 طاطاذكر الفرنس يةا 

طاطاذكر الفرنس يةجامل امحلادي122

طاطاذكر الفرنس يةسعيد بن عدو123

طاطاذكر الفرنس يةعبدهللا العضوص124

طاطاذكر الفرنس يةاحلسني ابيج125

طاطاذكر الفرنس يةابيك ابراهمي126

طاطاذكر الفرنس يةامحد فراتح127

طاطاذكر الفرنس يةخادل النقرة128

طاطاذكر الفرنس يةابراهمي افايس129

طاطاذكر الفرنس يةأ محد ايت الوادل130

طاطاذكر الفرنس يةاحلسن ايت اوزرو131

انزاكن ايت ملولنعمالرايضياتعبد هللا شكري1

انزاكن ايت ملولنعمالرايضياتلبىن ازييك2

ااكدير اداوتناننعمالرايضياتوفاء هندا3

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتمحمد بودلهان4

تنعمالرايضياتمرمي لشكر5 اترودان

تنعمالرايضياتفامضة أ يت العريب6 اترودان

تنعمالرايضياتسلمية قرص7 اترودان

ااكدير اداوتناننعمالرايضياتعبدهللا اسالت8

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتخادل الزاوا9

ااكدير اداوتناننعمالرايضياتهاجر حلويق10

تنعمالرايضياتاسامء افرهان11 اترودان
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اش توكة ايت هبانعمالرايضياتنرسين جدية12

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتحس ناء صديق13

تزنيتنعمالرايضياتمحمد امتاكر14

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتمصطفى الرماين15

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتمحمد ساير16

تزنيتنعمالرايضياتمرمي اكامر17

تنعمالرايضياتمحمد زهور18 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتأ يوب والطالب19

تنعمالرايضياتجامل شاكر20 اترودان

تزنيتنعمالرايضياتفاطمة الزهراء العمل21

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتمحمد عبيد22

تنعمالرايضياتسفيان الكبوس23 اترودان

تنعمالرايضياتايوب الزغاري24 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتش اميء برعيش25

تنعمالرايضياتابراهمي ابيه26 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتزهرة حلوس27

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتخدجية حسام الوزاين28

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتعبد احلكمي اجدي29

دمحو30 تنعمالرايضياتحلسن ا  اترودان

تنعمالرايضياتسفيان اوحساين31 اترودان

تنعمالرايضياتفدوى املنصوري32 اترودان

تنعمالرايضياتلبىن موجيب33 اترودان

تنعمالرايضياتخوةل الواتب34 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالرايضياتفاطمة الزهراء بوتزرزيت35

تنعمالرايضياتنعمية توفال36 اترودان

زال37 تنعمالرايضياتاحلسن اك اترودان

تنعمالرايضياتفاطمة الوردي38 اترودان

تنعمالرايضياتيونس كواضيل39 اترودان

تنعمالرايضياتخادل حمراش40 اترودان

تزنيت(ة)التحاق ابلزوجالرايضياتالزهرة أ وبلعى41

اش توكة ايت هبا(ة)التحاق ابلزوجالرايضياتمرمي بنجامع42
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ين43 اش توكة ايت هبا(ة)التحاق ابلزوجالرايضياتخدجية أ داي

اش توكة ايت هبا(ة)مزتوجالرايضياتسعيد لشكر44

تأ نىثالرايضياتبرشى الرزيك45 اترودان

اش توكة ايت هباأ نىثالرايضياتحنان أ س باع46

تأ نىثالرايضياتجحيبة خطري47 اترودان

تأ نىثالرايضياتمرمي داود48 اترودان

تأ نىثالرايضياتوفاء ايوسف49 اترودان

تأ نىثالرايضياتالسعدية الوايف50 اترودان

يم51 تأ نىثالرايضياتخدجية ارا اترودان

تأ نىثالرايضياترقية بلحسني52 اترودان

تأ نىثالرايضياتهاجر برضفة53 اترودان

تأ نىثالرايضياتمرمي بلوش54 اترودان

تأ نىثالرايضياتايمسنة ايت يس مح55 اترودان

تأ نىثالرايضياتفتيحة أ عيىس56 اترودان

طاطاأ نىثالرايضياتام الغيث اكر57

اج58 تذكرالرايضياتمحمد اداحل اترودان

تذكرالرايضياترش يد العاطري59 اترودان

تذكرالرايضياتمحمد الغزالين60 اترودان

تذكرالرايضياتاحلسني ايت اخراز61 اترودان

طاطاذكرالرايضياتمحمد القايض62

تذكرالرايضياتعبد الرحمي امحلياين63 اترودان

طاطاذكرالرايضياتمحمد خليل64

تذكرالرايضياتعبد املاكل ايت ات بيا65 اترودان

تذكرالرايضياتايرس بلغرد66 اترودان

تذكرالرايضياتعبد الرحمي امش يك67 اترودان

طاطاذكرالرايضياتعبد هللا الطنطاوي68

طاطاذكرالرايضياتحفيظ املنظور69

طاطاذكرالرايضياتامحد الش يخي70

طاطاذكرالرايضياتعبداحلي متراوي71

طاطاذكرالرايضياتاسامعيل مالل72

طاطاذكرالرايضياتمحيد أ زدو73

9/19

س نادمه مناصب ابملؤسسات التعلميية التابعة لها:     ملحوظة قلميية اليت مت تعييهنم هبا واليت ستتوىل ا  .عىل املعنيات واملعنيني ابل مر، ربط االتصال ابملديرايت اال 



نوع الطلبالتخصصالامس والنسبت.ر
 حسب 40%أ ولوية 

الاس تحقاق
مديرية التعيني

قلميية( 2020أأطر الأاكدميية فوج ) نتاجئ توزيع الأساتذة املتدربني  عىل املديرايت الإ

-ويسكل التعلمي الثان-سوس ماسة         التابعة لأاكدميية 

طاطاذكرالرايضياتعبدالرفيع القصبة74

طاطاذكرالرايضياتيونس هرديك75

طاطاذكرالرايضياتانس ملعاطة76

طاطاذكرالرايضياتيونس مكيدي77

طاطاذكرالرايضياتطارق الفرو78

طاطاذكرالرايضياتخادل الزروايل79

طاطاذكرالرايضياتابراهمي الواكي80

طاطاذكرالرايضياتمعر كرمي81

طاطاذكرالرايضياتاخملتار اعباب82

طاطاذكرالرايضياتعبدالرحامن بيغراوين83

طاطاذكرالرايضياتمحمد أ بدو84

طاطاذكرالرايضياتحسن زاكري85

طاطاذكرالرايضياتبوبكر بورشحيا86

طاطاذكرالرايضياترش يد املباريك87

طاطاذكرالرايضياتمحمد افرالك88

طاطاذكرالرايضياتمحمد بقال89

طاطاذكرالرايضياتمحمد الصحراوي90

طاطاذكرالرايضياتامحد جعفر91

طاطاذكرالرايضياتعبدالكبري زاييت92

طاطاذكرالرايضياتمبارك اجلرموين93

طاطاذكرالرايضياتاحلسن اوعيي94

طاطاذكرالرايضياتمحمد برفان95

طاطاذكرالرايضياتكرمي رضاج96

طاطاذكرالرايضياتايوب كونو97

طاطاذكرالرايضياتمحمد ايت محو98

انزاكن ايت ملولنعمالاجامتعياتفيصل بلمييس1

انزاكن ايت ملولنعمالاجامتعياتعبداللطيف املني2

تنعمالاجامتعياتفردوس ورزان3 اترودان

تنعمالاجامتعياتايسني حريش4 اترودان

انزاكن ايت ملولنعمالاجامتعياتحسن بوخلبار5

ااكدير اداوتناننعمالاجامتعياتجامل أ يت الطالب6
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اش توكة ايت هبانعمالاجامتعياتنزهة جمدي7

ااكدير اداوتناننعمالاجامتعياتحفيظ اقرو8

ااكدير اداوتناننعمالاجامتعياتمروان جنا9

تنعمالاجامتعياتمرمي مطهر10 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالاجامتعياتاخملتار كومغار11

اش توكة ايت هبانعمالاجامتعياتعبدالرحمي حنداين12

انزاكن ايت ملولنعمالاجامتعياتمحمد بوكطي13

انزاكن ايت ملولنعمالاجامتعياتعبد الواحد مرابطي14

اش توكة ايت هبانعمالاجامتعياتسهام لبيض15

تنعمالاجامتعياتارشاق الزروال16 اترودان

تنعمالاجامتعياتمروان حسوين17 اترودان

تنعمالاجامتعياتاحملجوب فقريي18 اترودان

تنعمالاجامتعياتخادل ادلنكري19 اترودان

ت(ة)التحاق ابلزوجالاجامتعياتحس ناء فاضل20 اترودان

ت(ة)مزتوجالاجامتعياتعبد الهادي الزيغ21 اترودان

ت(ة)مزتوجالاجامتعياتمحمد الوزاين22 اترودان

ت(ة)مزتوجالاجامتعياتمعر انزار23 اترودان

تأ نىثالاجامتعياتجناة صاطور24 اترودان

طاطاأ نىثالاجامتعياتعائشة اموش25

تأ نىثالاجامتعياتسهام كرسير26 اترودان

تذكرالاجامتعياتحيىي بشوظ27 اترودان

تذكرالاجامتعياتعامد الميين28 اترودان

تذكرالاجامتعياتمحمد مويس29 اترودان

طاطاذكرالاجامتعياتبلخري الطيفور30

تذكرالاجامتعياتمحمد ايت يس سعيد31 اترودان

طاطاذكرالاجامتعياتعبد الرحمي مكرم32

طاطاذكرالاجامتعياتعبد هللا أ يت التاجر33

طاطاذكرالاجامتعياتنورادلين احلوم34

طاطاذكرالاجامتعياتصاحل الناكودي35

طاطاذكرالاجامتعياتعبدالعزيز ايت اسامعن36

طاطاذكرالاجامتعياتعبداللطيف ايت سعيد37
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طاطاذكرالاجامتعياتمحمد زبري38

طاطاذكرالاجامتعياتسعيد خالل39

طاطاذكرالاجامتعياتسعيد حمرش40

طاطاذكرالاجامتعياتعبدهللا تشخت41

طاطاذكرالاجامتعياتسلامين العرج42

ني سكسار43 طاطاذكرالاجامتعياتمحمد أ م

طاطاذكرالاجامتعياتعبد الصامد ابن العراب44

طاطاذكرالاجامتعياتمعر بوفقري45

طاطاذكرالاجامتعياتمصطفى وحامن46

تنعمالرتبية الاسالميةفطمية ايت لعبيدي1 اترودان

طاطانعمالرتبية الاسالميةرش يد قينوش2

طاطانعمالرتبية الاسالميةعبد هللا بوكطي3

تنعمالرتبية الاسالميةعبد هللا الباز4 اترودان

طاطاأ نىثالرتبية الاسالميةمرمي الهميري5

طاطاذكرالرتبية الاسالميةسعد اعريش6

طاطاذكرالرتبية الاسالميةعرىف بصطو7

طاطاذكرالرتبية الاسالميةحلسن رضوان8

طاطاذكرالرتبية الاسالميةعصام العرسي9

تنعمالفزيايء والكميياءخدجية ابريوى1 اترودان

طاطانعمالفزيايء والكميياءكوثر اوبراهمي2

ااكدير اداوتناننعمالفزيايء والكميياءمحمد ديب3

اش توكة ايت هبانعمالفزيايء والكميياءرش يد ملني4

ا5 تنعمالفزيايء والكميياءمرمي داد اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءعبد الرحمي جويب6 اترودان

ايم7 تنعمالفزيايء والكميياءمحمد اال م اترودان

اش توكة ايت هبانعمالفزيايء والكميياءمبارك لش يل8

تنعمالفزيايء والكميياءمحمد الغزال9 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءمصطفى أ بو القامس10 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالفزيايء والكميياءمرمي املسعودي11

تنعمالفزيايء والكميياءخدجية الزييك12 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءمرمي عيساوي13 اترودان
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تنعمالفزيايء والكميياءحبيبة امسكور14 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءاحلسن المتراوي15 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءيوسف اخلال16 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءحياة هتايف17 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءفاطمة بواحلنا18 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءفاطمة بتوغى19 اترودان

تنعمالفزيايء والكميياءمرمي س يديد20 اترودان

طاطانعمالفزيايء والكميياءأ مينة محزة21

تنعمالفزيايء والكميياءمعر بن احلسني22 اترودان

ت(ة)مزتوجالفزيايء والكميياءرضوان الزاهري23 اترودان

ت(ة)مزتوجالفزيايء والكميياءعادل بال24 اترودان

تأ نىثالفزيايء والكميياءزهرة اهراي25 اترودان

تأ نىثالفزيايء والكميياءنزهة بيصعني26 اترودان

طاطاأ نىثالفزيايء والكميياءفوزية الطاهر27

تأ نىثالفزيايء والكميياءفاطمة مدرر28 اترودان

تأ نىثالفزيايء والكميياءعزيزة شعبان29 اترودان

تأ نىثالفزيايء والكميياءهنيةل بن مانة30 اترودان

طاطاأ نىثالفزيايء والكميياءفاطمة اجنار31

زييك32 ميان ا  تأ نىثالفزيايء والكميياءا  اترودان

تذكرالفزيايء والكميياءمصطفى اكرام33 اترودان

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمراد اواكر34

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمصطفى النارصي35

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمحزة الكوض36

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمصطفى أ لكيف37

طاطاذكرالفزيايء والكميياءس يف ادلين أ عروي38

طاطاذكرالفزيايء والكميياءالعريب امللويك39

طاطاذكرالفزيايء والكميياءعبد هللا القاديري40

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمصطفى عراش41

ب42 طاطاذكرالفزيايء والكميياءمعر ادلي

طاطاذكرالفزيايء والكميياءاسامعيل ازبيدة43

طاطاذكرالفزيايء والكميياءالسعد ماء العينني44
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-ويسكل التعلمي الثان-سوس ماسة         التابعة لأاكدميية 

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمحمد بونعيالت45

طاطاذكرالفزيايء والكميياءعبد هللا بويف46

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمحمد موزان47

ي48 طاطاذكرالفزيايء والكميياءحسن داود

طاطاذكرالفزيايء والكميياءجامل الرفيع49

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمعر نور ادلين50

طاطاذكرالفزيايء والكميياءمحمد توداود51

طاطاذكرالفزيايء والكميياءيوسف بننعمي52

اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضمسية متولك1

انزاكن ايت ملولنعمعلوم احلياة وال رضاسامء مكيدي2

تزنيتنعمعلوم احلياة وال رضحس ناء حايج3

انزاكن ايت ملولنعمعلوم احلياة وال رضلكثومة احو4

راك5 اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضخدجية ارك

اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضس ناء امحلداوي6

ني عونة7 اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضام

ام8 تنعمعلوم احلياة وال رضأ ممية اال م اترودان

طاطانعمعلوم احلياة وال رضعبد العايل ايت احلسني9

تنعمعلوم احلياة وال رضكرمية العيادي10 اترودان

تنعمعلوم احلياة وال رضكوثر بوزاين11 اترودان

تزنيتنعمعلوم احلياة وال رضأ سامء بلحوس12

اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضحمند تنبه13

تنعمعلوم احلياة وال رضفاطمة اهرور14 اترودان

اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضمرمي بيا15

اش توكة ايت هبانعمعلوم احلياة وال رضمينة الرماين16

تنعمعلوم احلياة وال رضغزالن جانوب17 اترودان

تنعمعلوم احلياة وال رضمرمي الزرايدي18 اترودان

تنعمعلوم احلياة وال رضمسرية الفرايطي19 اترودان

تنعمعلوم احلياة وال رضامحد امريبط20 اترودان

ت(ة)مزتوجعلوم احلياة وال رضارشاق حبرت21 اترودان

ني أ جبيل22 تأ نىثعلوم احلياة وال رضايمس اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضاندية خلفي23 اترودان
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تأ نىثعلوم احلياة وال رضمليكة جحايج24 اترودان

دعبو25 تأ نىثعلوم احلياة وال رضرش يدة ا  اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضعائشة عبد26 اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضحياة العامري27 اترودان

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضاسامء زارا28

تأ نىثعلوم احلياة وال رضحياة احامد29 اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضدهبية عناين30 اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضحلمية أ كرب31 اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضكرمية وجيا32 اترودان

تأ نىثعلوم احلياة وال رضمينة ابوليل33 اترودان

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضلطيفة اواحلبيب34

تأ نىثعلوم احلياة وال رضابهية اجماهدي35 اترودان

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضهدى سامن36

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضحنان الاشكر37

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضمرمي عتوم38

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضزهرة تيلوب39

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضهدى بورايل40

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضهاجر صربي41

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضاندية ارابيب42

طاطاأ نىثعلوم احلياة وال رضسعيدة عفان43

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضرش يد افرين44

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضاسامعيل ابدو45

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضامحد مطيع46

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضمعر مرشال47

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضحلسن الباز48

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضمعر التويب49

طاطاذكرعلوم احلياة وال رضابراهمي اكورار50

اش توكة ايت هبانعمالرتبية البدنيةايوب بوانزار1

تنعمالرتبية البدنيةمحمد وخلري2 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةرضا أ يت شليح3 اترودان

طاطانعمالرتبية البدنيةعبد القادر اوعبو4
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تنعمالرتبية البدنيةأ يوب لتوماط5 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةفاطمة الزهراء ابرشان6 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةاحالم لربيريق7 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةبدر ادلين غويبة8 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةامطاعي اندية9 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالرتبية البدنيةنورادلين قامسي10

تنعمالرتبية البدنيةاندية أ يت وحامن11 اترودان

تنعمالرتبية البدنيةايوب الناصيح12 اترودان

يس13 تنعمالرتبية البدنيةمحمد الادري اترودان

تزنيتنعمالرتبية البدنيةحلسن رشيف14

ت(ة)مزتوجالرتبية البدنيةحسن واسكيت15 اترودان

ت(ة)مزتوجالرتبية البدنيةحسن الشلح16 اترودان

ت(ة)مزتوجالرتبية البدنيةبرشى صافر17 اترودان

تزنيتأ نىثالرتبية البدنيةفاطمة الفايج18

تأ نىثالرتبية البدنيةفاطمة الزهراء براكوي19 اترودان

طاطاأ نىثالرتبية البدنيةليىل حبيب20

طاطاذكرالرتبية البدنيةاحلر زكرايء21

طاطاذكرالرتبية البدنيةخادل بوامزاكن22

طاطاذكرالرتبية البدنيةمنري صوحيب23

طاطاذكرالرتبية البدنيةمحزة خرابزي24

طاطاذكرالرتبية البدنيةزوهري رمضان25

طاطاذكرالرتبية البدنيةايسني بولغال26

طاطاذكرالرتبية البدنيةعزيز بوكرفا27

طاطاذكرالرتبية البدنيةايوب اقباب28

طاطاذكرالرتبية البدنيةمصطفى واحيدي29

طاطاذكرالرتبية البدنيةمعر ادمهو30

طاطاذكرالرتبية البدنيةاسامعيل رشوح31

دي32 طاطاذكرالرتبية البدنيةاسامعيل زاي

طاطاذكرالرتبية البدنيةكرمي الرابيطي33

وش34 طاطاذكرالرتبية البدنيةعبدالرحمي ادمح

طاطاذكرالرتبية البدنيةمحزة منصوري35
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تنعماال جنلزييةس ناء الغريب1 اترودان

طاطانعماال جنلزييةفاطمة الزهراء اقزوم2

تنعماال جنلزييةعبدالاهل القصريي3 اترودان

تنعماال جنلزييةانس احيي4 اترودان

ل5 طاطانعماال جنلزييةاسامعيل أ زروا

طاطانعماال جنلزييةمحمد زقمي6

طاطانعماال جنلزييةيوسف الس ناوي7

تنعماال جنلزييةمىن مجعاوي8 اترودان

تنعماال جنلزييةالسعدية انيت مبارك9 اترودان

تنعماال جنلزييةعائشة ادموىس10 اترودان

تنعماال جنلزييةمرمي ابعيل11 اترودان

طاطانعماال جنلزييةفضيةل الغريب12

تنعماال جنلزييةمحمد ادليس13 اترودان

تنعماال جنلزييةهاجر اورقية14 اترودان

تنعماال جنلزييةمحمد صاليح15 اترودان

تنعماال جنلزييةمحمد ند مسعود16 اترودان

تأ نىثاال جنلزييةعائشة اكرام17 اترودان

تأ نىثاال جنلزييةسهام محمود18 اترودان

تأ نىثاال جنلزييةخدجية الطييب19 اترودان

تأ نىثاال جنلزييةهاجر اجلاكن20 اترودان

تأ نىثاال جنلزييةخدجية املصلويح21 اترودان

طاطاأ نىثاال جنلزييةليىل ارجان22

طاطاأ نىثاال جنلزييةنورة ابوسدرة23

طاطاأ نىثاال جنلزييةوداد اتوايت24

طاطاذكراال جنلزييةعبد هللا ايت يس مبارك25

طاطاذكراال جنلزييةايسني بوعصيد26

طاطاذكراال جنلزييةابراهمي حرمة هللا27

طاطاذكراال جنلزييةيوسف الرايس28

طاطاذكراال جنلزييةايوب الغابري29

طاطاذكراال جنلزييةأ محد شنشاف30

س اوخاي31 طاطاذكراال جنلزييةادري
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طاطاذكراال جنلزييةخادل اكرسول32

طاطاذكراال جنلزييةايسني هري33

طاطاذكراال جنلزييةعبد احلكمي املودن34

طاطاذكراال جنلزييةأ مين حمسني35

طاطاذكراال جنلزييةعبد الرحامن سعو36

طاطاذكراال جنلزييةسفيان غصمي37

طاطاذكراال جنلزييةهشام الكوتيت38

تنعمالفلسفةيونس الهديدي1 اترودان

تنعمالفلسفةيوسف الغبوري2 اترودان

اش توكة ايت هبانعمالفلسفةفاطمة الزهراء خوييل3

تزنيتنعمالفلسفةأ يوب بوهراوة4

اش توكة ايت هبانعمالفلسفةعبدهللا فنيدي5

تنعمالفلسفةحفيظة ابن الساحئ6 اترودان

تزنيتنعمالفلسفةخادل اهروش7

تنعمالفلسفةعبد اجلليل بوشطرت8 اترودان

تنعمالفلسفةسعيدة بن الش يخ9 اترودان

تأ نىثالفلسفةنبيةل هشام10 اترودان

تأ نىثالفلسفةزبيدة عليوة11 اترودان

تأ نىثالفلسفةفتيحة الرفيع12 اترودان

دي13 تأ نىثالفلسفةحفيظة ايت اوع اترودان

تذكرالفلسفةمحمد كورىم14 اترودان

طاطاذكرالفلسفةعبد العاطي أ نتوف15

طاطاذكرالفلسفةامحمد الهاليل16

طاطاذكرالفلسفةاشكوش احامد17

طاطاذكرالفلسفةمحمد اقديدر18

طاطاذكرالفلسفةعبداملومن الكطيب19

طاطاذكرالفلسفةاحلسني سوييس20

طاطاذكرالفلسفةاحملفوظ اس تني21

تزنيتنعماملعلومياتعبدالكبري وتناست1

اش توكة ايت هبانعماملعلومياتابراهمي ايشو2

تنعماملعلومياتأ مينة أ مكوي3 اترودان
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تنعماملعلومياتسكينة امحريي4 اترودان

تنعماملعلومياتعبد احلي امحليدي5 اترودان

اش توكة ايت هبانعماملعلومياتحس ناء وبلقامس6

طاطانعماملعلومياتمحمد انيت داوود7

تنعماملعلومياتخدجية العبدويل8 اترودان

تزنيتنعماملعلومياتمعر مرشيش9

ت(ة)مزتوجاملعلومياتحبيبة ابوالعجول10 اترودان

فليون11 تأ نىثاملعلومياتهند بوا  اترودان

تأ نىثاملعلومياتاميان دزازي12 اترودان

تأ نىثاملعلومياتغزالن ارجيليت13 اترودان

اج14 طاطاأ نىثاملعلومياتحنان أ وحل

تذكراملعلومياتالياس سايل15 اترودان

تذكراملعلومياتعبدهللا طهطوه16 اترودان

طاطاذكراملعلومياتحسام ابن البيضاء17

طاطاذكراملعلومياتزكرايء ابوزنديل18

طاطاذكراملعلومياتايسني ايت عدي19

طاطاذكراملعلومياتطارق صديق20

طاطاذكراملعلومياتعبدالرحمي ايت ايشو21

طاطاذكراملعلومياتمحمد العيايش22
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