
التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 زواال12على الساعة اللغة العربيةF558713الشريف الهاللي3006

 بعد الزوال13على الساعة اللغة العربيةFB94138بلحاجي اسية3054

 بعد الزوال14على الساعة اللغة العربيةS664424جمال يخلف3053

 بعد الزوال15على الساعة اللغة العربيةF360688سالمي مصطفى3056

 صباحا07على الساعة اللغة العربيةF448149سكينة عياد3020

 صباحا08على الساعة اللغة العربيةFH33844شادية عزيز3022

 صباحا09على الساعة اللغة العربيةF532108عبد العزيز بورشي3028

 صباحا10على الساعة اللغة العربيةFJ6422فيروز اومهدي3031

 قبل الزوال11على الساعة اللغة العربيةFJ18031كوثر طلبي3034

 زواال12على الساعة اللغة العربيةS720218دمحم هرويل3037

 بعد الزوال13على الساعة اللغة العربيةFB30465نجاة أفقير3038

 بعد الزوال14على الساعة اللغة العربيةFL60709نجاة بنتاج3039

 صباحا07على الساعة اللغة العربيةFB57492نعيمة قلعي3042

 صباحا08على الساعة اللغة العربيةS707340هشام الدقسيني3043

 صباحا09على الساعة اللغة العربيةFB88588ياسين الشادلي3044

 صباحا10على الساعة اللغة العربيةFB93443يامنة زدوري3045

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي 

لمهن التربية 

والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين )

(المعلمين سابقا

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

2016 دجنبر 7األربعاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الرياضياتFL74931إبتسام ابشي3501

 الرياضياتF427892ابتسام النيلي3502

 الرياضياتS636782ابراهيم اعبون3503

 الرياضياتFD13269إدريس أميدي3504

 الرياضياتFC50122أزالف أسماء3505

 الرياضياتFG04822اسالم الدين هادي3506

 الرياضياتS682875اسماعيل عبد المومني3507

 الرياضياتZG96585العابدي دمحم3511

 الرياضياتS701465الياس مجاطي3514

 الرياضياتS728673أميمة كشوط3515

 الرياضياتUA84432باباعال يسين3517

 الرياضياتFC78355باجة امين3518

 الرياضياتS698796براق لبنى3519

 الرياضياتSA21939بالل بخلف3520

 الرياضياتF561961بوبشر حنان3522

 الرياضياتF746885بوشافة فاطمة الزهراء3525

 الرياضياتF627782توفيق العفوي3527

 الرياضياتF4235989تيجيني حسناء3528

 الرياضياتS688594جدي عبد العزيز3529

 الرياضياتF536593حسين سكينة3530

 الرياضياتFL20092حمزة السرغوشني3531

 الرياضياتU166588خالد حوري3533

 الرياضياتFJ19573دهمج زكرياء3535

 الرياضياتF437794رجاء التفراوتي3537

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 الثانوي السلك

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 بعد الزوال15على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الرياضياتF429702زاكي أيوب3538

 الرياضياتFG11442سراحي نوال3540

 الرياضياتS735932سعيدة البومديني3541

 الرياضياتS639989سليم ختول3543

 الرياضياتS742428سناء الباي3545

 الرياضياتSA10720سناء قيشوح3546

 الرياضياتS695487شمالل ابراهيم3547

 الرياضياتFA130792صالح الدين قادة3549

 الرياضياتFB88347عائشة بيبيش3550

 الرياضياتFC44008عبد الرحيم نور3553

 الرياضياتFB82004عبد الصمد الزخنيني3554

 الرياضياتFA169864عبد هللا أسماء3556

 الرياضياتF636658عبد المنعم مواديلي3557

 الرياضياتFA147543عدنان معروف3558

 الرياضياتZG100680غيالن مرزوكي3560

 الرياضياتF432815فياللي زروقي مروان3561

 الرياضياتFA159437كحودي سمية3562

 الرياضياتSA14539كمال دراز3565

 الرياضياتFL72270لبيض زينب3590

 الرياضياتS719714لطرش توفيق3566

 الرياضياتZT125285لمياء قرو3568

 الرياضياتSX3558ليلى زريوحي3569

 الرياضياتF570838مبيطيل ياسين3570

 الرياضياتF423760دمحم اليوسفي3574

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 6الثالثاء 

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الرياضياتSA14649دمحم بنعقية3575

 الرياضياتFB92821دمحم خيموش3576

 الرياضياتJF20093دمحم زكراوي3577

 الرياضياتSZ1433دمحم عدو3580

 الرياضياتFB84016معاد زكاني3583

 الرياضياتS657605موسى أغربي3584

 الرياضياتF411882هاروني محسن3585

 الرياضياتFL49041ياسين بوغريبة3589

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 بعد الزوال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 7األربعاء 

 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

علوم الحياة واالرضFB93126إبراهيم لبيض4001

علوم الحياة واالرضZ492618الشايب وفاء4006

علوم الحياة واالرضF433350العزيزي دمحم4069

علوم الحياة واالرضCD340445العمري أسماء4008

علوم الحياة واالرضFC49682بالش دمحم4013

علوم الحياة واالرضZG112397بويعقوب دمحم4017

علوم الحياة واالرضF438041جاد نورة4018

علوم الحياة واالرضFH19271حادة بوجطاط4020

علوم الحياة واالرضF447729حسناء وشاني4022

علوم الحياة واالرضF443394سارة عالوي4026

علوم الحياة واالرضF323309سميرة أويحيى4028

علوم الحياة واالرضFC53448شانية تدموتي4031

علوم الحياة واالرضF449322شكير جميلة4032

علوم الحياة واالرضF545124صابرين لحفاوي4033

علوم الحياة واالرضZG126238صباح قشار4034

علوم الحياة واالرضS601430عبد الرحيم قشاري4036

علوم الحياة واالرضFA145156عبد المالك راشدي4037

علوم الحياة واالرضFA55710عربي سمير4038

علوم الحياة واالرضFB102795فاطمة بالقاسمي4042

علوم الحياة واالرضFB93792فتح هللا الهوهاي4045

علوم الحياة واالرضFG732قاسو يمينة4047

علوم الحياة واالرضFB83275كارزياد بوبكر4048

 بعد الزوال14على الساعة علوم الحياة واالرضFA151153لبنى حجي4050

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 بعد الزوال15على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 الثانوي السلك

 صباحا07على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الثانوي السلك

 بعد الزوال14على الساعة 2016 دجنبر 6الثالثاء علوم الحياة واالرضF545423متوكل دمحم4054

علوم الحياة واالرضZG105715دمحم الجبلي4055

علوم الحياة واالرضF545571دمحم زياني4057

علوم الحياة واالرضF435551مروة فواز4059

علوم الحياة واالرضFC52624نادية الفخاري4061

علوم الحياة واالرضS215460نجية زريوح4063

علوم الحياة واالرضFH46449نوال بلهواري4064

علوم الحياة واالرضS710873وعلو الزهرة4065

علوم الحياة واالرضSX3657ياسمينة البوعيادي4067

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا07على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

االجتماعياتFL77198احنان عبد اللطيف4502

االجتماعياتF740821إسالم حدين4610

االجتماعياتFL66343اسماعيل بوعياد4593

االجتماعياتFH54940الدارجي لحسن4599

االجتماعياتF466190اللبازي دمحم4507

االجتماعياتF274166بلقاسمي عبد القادر4514

االجتماعياتFB89017بنحدو مصطفى4515

االجتماعياتS372773بوداداح نبية4517

االجتماعياتFL72379بوطاهر حمزة4519

االجتماعياتFL60600جباري حسن4592

االجتماعياتFB73990رشيد الهواري4532

االجتماعياتF735111زركيح عزيز4609

االجتماعياتFH38194سفيان الجابري4597

االجتماعياتFH48001سفيان لمسيح4536

االجتماعياتFB76134سملي حميد4537

االجتماعياتZ450875سناء قدوري4539

االجتماعياتF632093عائشة بن السبع4594

االجتماعياتFL19972عائشة صادقي4544

االجتماعياتF276969عبد العزيز بوشبشوب4546

االجتماعياتFB90864عبد اللطيف اعميرو4550

االجتماعياتZT113356عبد اللطيف المجدولي4551

االجتماعياتFK8956عبدالوي دمحم4553

االجتماعياتF349673فاطمة الرمداني4595

االجتماعياتFL63154قدوي العربي4602

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

 بعد الزوال15على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 زواال12على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

 الثانوي السلك
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الثانوي السلك

االجتماعياتFC37760كريم الصافي4564

االجتماعياتF757105محب هشام4571

االجتماعياتFB86296دمحم الناصري4573

االجتماعياتF728981دمحم ستيتو4600

االجتماعياتS612827دمحم ضرقيق4575

االجتماعياتS609072نادية أمين4582

االجتماعياتF429933نزيهة بشيري4584

االجتماعياتFB87907نوال قرمون4585

االجتماعياتS695580نور الهدى علوي4586

االجتماعياتFL65937يونس أمقران4589

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء  صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 زواال12على الساعة التربية البدنيةFB83710أسماء بلخضير5001

 بعد الزوال13على الساعة التربية البدنيةFC49507بختاوي رضا5005

 بعد الزوال14على الساعة التربية البدنيةFL75885دمحم جبارة5006

 بعد الزوال15على الساعة التربية البدنيةF444194يوسف مراني علوي5009

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن التربية 

والتكوين

ملحقة بودير 

(مركز تكوين المعلمين سابقا)

2016 دجنبر 5االثنين 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 زواال12على الساعة الفلسفةFL68074امينة الداودي5502

 بعد الزوال13على الساعة الفلسفةF500040بوطمة ادريس5504

 بعد الزوال14على الساعة الفلسفةFD17475طلحة دمحم5508

 بعد الزوال15على الساعة الفلسفةS667816عبد االله دوز5509

 صباحا07على الساعة الفلسفةFB100704علي بلعربي5510

 صباحا08على الساعة الفلسفةS749450يزيد بوشتى5512

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

10/52



التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

التربية اإلسالميةFH46755اسماعيل اكيلي8001

التربية اإلسالميةFG10768الزانة بالرحيلي8003

التربية اإلسالميةZG78040السريج فاطمة8004

التربية اإلسالميةGK116825القاسمي عبد الفتاح8005

التربية اإلسالميةFG10645المنصوري سمية8006

التربية اإلسالميةZ338883جغنين اسماعيل8053

التربية اإلسالميةF363619المحب جمال8011

التربية اإلسالميةFH39414جميلة بوعيشات8046

التربية اإلسالميةFB18613حاجي عبد القادر8014

التربية اإلسالميةF356785زهراء طاهري8051

التربية اإلسالميةFA127785سليمة جبلي8061

التربية اإلسالميةFH52547سمير غوتي8021

التربية اإلسالميةFA126244عبد الرحمان الطبيب8023

التربية اإلسالميةFJ11007عبد النبي مقوري8026

التربية اإلسالميةFB68183عبدالسالم كيالني8057

التربية اإلسالميةFH34560عيادي حنان8029

التربية اإلسالميةF403486فطيمة بن حمو8031

التربية اإلسالميةFJ3557لحسن فقيري8033

التربية اإلسالميةFH36251دمحم الجباري8047

التربية اإلسالميةCN269دمحم اليعكوبي8034

التربية اإلسالميةFH42353نجاة عيادي8048

التربية اإلسالميةF609474يامنة صالحي8042

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 بعد الزوال15على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

الفيزياء والكيمياءRC3301التعكشت ليلى7535

الفيزياء والكيمياءFA110870الحسن لشهب7533

الفيزياء والكيمياءFL80477الزاوي عبد الرحيم7503

الفيزياء والكيمياءFL73640الفاضيلي دمحم7505

الفيزياء والكيمياءRC1395أيوب اكريتاح7539

الفيزياء والكيمياءFJ19845حسناء الكويرة7511

الفيزياء والكيمياءFL71814ددوش مصطفى 7513

الفيزياء والكيمياءFL72522رضوان بناصر7514

الفيزياء والكيمياءS599131البدوتي زايد7515

الفيزياء والكيمياءFA156574عاديل أنوار7536

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 بعد الزوال15على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 الثانوي السلك
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الثانوي السلك

الفيزياء والكيمياءCD452772عثمان حديني7521

الفيزياء والكيمياءF545368فاطمة المعجوري7522

الفيزياء والكيمياءFA159994فدوى عبد الالوي7534

الفيزياء والكيمياءFL72041مليكة الطويل7527

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 زواال12على الساعة اللغة االنجليزيةFL72331إدريسي كدي7001

 زواال12على الساعة اللغة االنجليزيةFB90859البرازي سعيد7003

 بعد الزوال13على الساعة اللغة االنجليزيةFH38896الهاشمي حمزاوي7008

 بعد الزوال13على الساعة اللغة االنجليزيةF539767الوزراوي إيمان7009

 بعد الزوال14على الساعة اللغة االنجليزيةFB51554بلعماري جواد7011

 بعد الزوال14على الساعة اللغة االنجليزيةF443494بوعلي هجر7015

 بعد الزوال15على الساعة اللغة االنجليزيةFB60997بويوسف عبد الكريم7017

 بعد الزوال15على الساعة اللغة االنجليزيةF633760توفيق ادمحمي7018

 صباحا07على الساعة اللغة االنجليزيةFC40780حنان أمحرف7020

 صباحا07على الساعة اللغة االنجليزيةFA124926حورية ليو7022

 صباحا08على الساعة اللغة االنجليزيةF731931خديجة العسالي7023

 صباحا08على الساعة اللغة االنجليزيةF437547رضا مهياوي7024

 صباحا09على الساعة اللغة االنجليزيةSX119سارة بركاني7025

 صباحا09على الساعة اللغة االنجليزيةF424937شهرزاد ادردور7028

 صباحا10على الساعة اللغة االنجليزيةF563930عبد الكريم العلوي7030

 صباحا10على الساعة اللغة االنجليزيةF629468عمري سمية7031

 قبل الزوال11على الساعة اللغة االنجليزيةS739522غفران رصمي7032

 قبل الزوال11على الساعة اللغة االنجليزيةS606738كمال زريوح7034

 زواال12على الساعة اللغة االنجليزيةFA134479دمحم عبد هللا7036

 زواال12على الساعة اللغة االنجليزيةFH32570نعيم نوال7041

 بعد الزوال13على الساعة اللغة االنجليزيةS704937نوفل بوعوش7042

 بعد الزوال13على الساعة اللغة االنجليزيةJY8952يوسف أضار7044

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 6الثالثاء 

2016 دجنبر 5االثنين 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 زواال12على الساعة  المعلومياتF424362إيمان الحباري6507

 بعد الزوال13على الساعة  المعلومياتFJ22349أيوب غرماوي6508

 بعد الزوال14على الساعة  المعلومياتFD21162بونوة دمحم6509

 بعد الزوال15على الساعة  المعلومياتF447514جهان شحالفي6510

 صباحا07على الساعة  المعلومياتSA11424حسام بليو6511

 صباحا08على الساعة  المعلومياتS680856حمداوي بالل6513

 صباحا09على الساعة  المعلومياتFA148138حنان سغروشني6514

 صباحا10على الساعة  المعلومياتF746189زينب شنداد6517

 قبل الزوال11على الساعة  المعلومياتFA147160سهام بختاوي6518

 زواال12على الساعة  المعلومياتFB84285شيماء حساني6520

 بعد الزوال13على الساعة  المعلومياتF544726عمراني أسامة6521

 بعد الزوال14على الساعة  المعلومياتFL77713قطيط أحالم6523

 صباحا07على الساعة  المعلومياتF570728كوثر رحاوي6524

 صباحا08على الساعة  المعلومياتF467224مولود حليمة6527

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

 الثانوي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

2016 دجنبر 7األربعاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

اللغة الفرنسيةF533703أسامة الدريوش6003

اللغة الفرنسيةSA8136اسية الفونتي6007

اللغة الفرنسيةF546118إكرام بنشعيب6008

اللغة الفرنسيةS565420الحيمر سهام6014

اللغة الفرنسيةFB102833الدغال أسماء6015

اللغة الفرنسيةF504932الشرقاني الحسني نوفل6017

اللغة الفرنسيةUC141001العربي الشيخي6019

اللغة الفرنسيةF457766القسامي سهام6021

اللغة الفرنسيةF531856إلياس الماحي6023

اللغة الفرنسيةF535721أمال عزيزي6024

اللغة الفرنسيةF384316أمين الرحماني6026

اللغة الفرنسيةFG6988ايت بنعلي الزهرة6028

اللغة الفرنسيةF744536ايمان شحالفي6029

اللغة الفرنسيةF364550بالخضر فاتحة6030

اللغة الفرنسيةFB96910بختي سميرة6031

اللغة الفرنسيةFD21242بلحجيين جهاد6033

اللغة الفرنسيةFB89661بليماني فاطمة6034

اللغة الفرنسيةF553440بنسعيد اسماعيل6035

اللغة الفرنسيةF435968بوتشضات أحالم6036

اللغة الفرنسيةSX750بوخنيفرة سهام6037

اللغة الفرنسيةFL77628بوستة أمين6038

اللغة الفرنسيةF415399بوستة حنان6039

اللغة الفرنسيةFC42661بوشرى أويعلى6040

اللغة الفرنسيةS693504جيهاد منيق6046

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

 بعد الزوال15على الساعة 

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 الثانوي السلك
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الثانوي السلك

اللغة الفرنسيةF420012حنان اسبيلي6048
اللغة الفرنسيةFA21512حيات ستوتي6050

اللغة الفرنسيةFH55184خبوز سليمة6051

اللغة الفرنسيةS692070رضوان بحداد6054

اللغة الفرنسيةFC54761سارا مومن6057

اللغة الفرنسيةS719347سارة أبركان6058

اللغة الفرنسيةZ494056سارة اشنيط6059

اللغة الفرنسيةS690324سارة وشيخ6060

اللغة الفرنسيةFA166629ساكت أحالم6061

اللغة الفرنسيةF407060سعاد بلهادي6064

اللغة الفرنسيةF330032سليمة بيي6068

اللغة الفرنسيةF554299سناء والراوي6069

اللغة الفرنسيةS725309سهام بولعوالي6070

اللغة الفرنسيةFA152014شعباني هناء6073

اللغة الفرنسيةFA47023صباح العبود6074

اللغة الفرنسيةFA25847عامري مصطفى 6076

اللغة الفرنسيةBE779836عباسي ايمان الحسناء6077

اللغة الفرنسيةFJ14594عبد الحفيظ بالخير6078

اللغة الفرنسيةBL39118عبد هللا محتاج6079

اللغة الفرنسيةFL80240غيالن سعاد6082
اللغة الفرنسيةF293008فؤاد بوروز6083

اللغة الفرنسيةF433640فاطمة الزهراء بودشيش6085

اللغة الفرنسيةS72408فدوى غنوي6088

اللغة الفرنسيةS715503لعبيد حسناء6089

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا10على الساعة 

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 قبل الزوال11على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 الثانوي السلك

اللغة الفرنسيةS748706دمحم أجبيلو6092

اللغة الفرنسيةS494289دمحم ريشفة6094

اللغة الفرنسيةF441157معطي أمينة6098

اللغة الفرنسيةFC47358ميمونة عبدوس6103

اللغة الفرنسيةF418045ناصري سارة6104

اللغة الفرنسيةFA57815نجاري فائزة6105

اللغة الفرنسيةC319288نعيمة نوي الخير6110

اللغة الفرنسيةF535036هناء معزوزي6113

اللغة الفرنسيةFL80730وحمي رضوان6114

اللغة الفرنسيةF545081يوسفي أمينة6116

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

2016 دجنبر 7األربعاء 

 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 

 بعد الزوال14على الساعة 

 بعد الزوال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

ملحقة بودير 

مركز تكوين المعلمين )

(سابقا
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

مزدوج UA13716أفضيال ابراهيم1003

مزدوج FG8588قاسو ابراهيم1005

مزدوج FH44099القايدي أحالم1012

مزدوج FA152857العربي احمد1014

مزدوج FL64209بلعتاريس احمد1018

مزدوج Z154339بوشلخة احمد1019

مزدوج S242864كروم أحمد1021

مزدوج FB58777مامون احمد1022

مزدوج FL73493اوحلي إدريس1026

مزدوج FB85956غلوط ادريس1027

مزدوج FB6294قادري ادريس1028

مزدوج FH12605عربية ادريسي1029

مزدوج F629433نصيرة ادريسي1030

مزدوج ZT66768عبدالحي ادعيكل1031

مزدوج FH39774حياة اربيعي1033

مزدوج FB71451جالل ارفودي1034

مزدوج S722837اصبان أسماء1038

مزدوج S711714البريمشي أسماء1039

مزدوج FC46667الميزاب أسماء1041

مزدوج FD20868هللا عبد اسماعيلي1045

مزدوج S690392يسرى اشنيفخ1046

مزدوج FG10307خالد اعمير1048

مزدوج FL60045سعيد افقير1049

 بعد زواال13على الساعة 

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 زواال12على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FC42401كنزة افقير1050

مزدوج ZG84957الزين إكرام1052

مزدوج S743227الصفصافي إكرام1053

مزدوج F728049عتيقة األنصاري1059

مزدوج FC47684معراض الباتول1060

مزدوج FB33874الخليفي البتول1061

مزدوج FH46827اخريصي البشير1064

مزدوج FB83027اسية الحجوجي1068

مزدوج FC48360سعاد الحرتي1069

مزدوج FL75039ابعرارن الحسين1074

مزدوج FH10721التومي الحسين1076

مزدوج FL31428حنجي الحسين1078

مزدوج FH49130وفاء الحقوني1079

مزدوج F536321هاجر الخمليشي1080

مزدوج FH53042سميرة الدحماني1081

مزدوج FL68987دمحم الركادى1084

مزدوج FL74515لكو الزهراء1087

مزدوج FL36212اوحمة الزهرة1089

مزدوج FB65761بوحبة الزهرة1090

مزدوج IC33055اسى السعيد1093

مزدوج FB78985بوجمعة السهلي1094

مزدوج FH10668سهلي الصافية1099

 بعد زواال15على الساعة مزدوج FC34249رشيد العوني1112

 بعد زواال13على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال14على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج PM 831821هشام الفتاحي1115

مزدوج F238196سعيدة الفرح1117

مزدوج FB25746المرزوقي الكاملة1121

مزدوج FH42318حمداوي الميلود1130

مزدوج FC52046دمحم النعاس1131

مزدوج S728461بوكراع إلهام1132

مزدوج S738365جدي إلهام1134

مزدوج FC41275زادقادر أمال1139

مزدوج S618469لحشايشي امال1142

مزدوج FL60138الدين نور امسجون1144

مزدوج S685381إبراهيم امقران1147

مزدوج F440406لخلوفي امل1149

مزدوج FL60029حياة اماللن1150

مزدوج S744081ضرضور أميمة1151

مزدوج F470337زغلي إنعام1154

مزدوج F738475بشرى اوالشطبي1158

مزدوج FL51192الرحمان عبد اوعريب1162

مزدوج FC49660فايزة اوليقين1164

مزدوج FH25129حسن ابهي ايت1165

مزدوج FL70927أوقسو إيمان1169

مزدوج F421450حكيمي إيمان1170

مزدوج F412325سليم إيمان1172

مزدوج BK280632طيان ايمن1173

 بعد زواال15على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

2016 دجنبر 5االثنين 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج F541216 سمية باتا1174

مزدوج FC2141اليماني بادي1175

مزدوج FG9954نعيمة باهو1180

مزدوج FH46870حسناء بختي1182

مزدوج FB53421عبيدي بدبعة1184

مزدوج I  529008يونس بدر1186

مزدوج FA51812حساني بديعة1187

مزدوج FA34328فاتحي برزوق1189

مزدوج FB91377النعيجة بشرى1193

مزدوج F362087انهاري بشرى1194

مزدوج FA57004ستوتي بشرى1195

مزدوج FH46907موسي بشرى1197

مزدوج FL47160فاطمة بقي1198

مزدوج FH33190احمد بلتاين1199

مزدوج ZG5864حميمد بلقاسم1202

مزدوج FC38215فاطمة بلقاسمي1204

مزدوج FL35648لحسن بنعبيد1211

مزدوج FH35574يمينة بنعال2261

مزدوج FB87715اسية بنقدور1213

مزدوج ZG110305عالم بهيجة1215

مزدوج ZG32430مدان بوبكر1217

مزدوج D227901بوغرارة بوجمعة1219

مزدوج FH32448حماوي بوجمعة1220

 صباحا07على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
 صباحا08على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

22/52



التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج F727251الزهراء اللوي بوعبد1227

مزدوج F544261هشام بولحروز1231

مزدوج FJ10358نعيمة تالسي1232

مزدوج FH25694العياشي تورية1235

مزدوج FL63280الزهرة جباري1239

مزدوج F461030الزهراء فاطمة جدار1241

مزدوج FC13152اوشن جديجة1242

مزدوج F748407الزهراء فاطمة جلولي1244

مزدوج FH24021عينوس جمعة1245

مزدوج F180724باحديدو ايت جميلة1246

مزدوج FC29289ركاني جميلة1247

مزدوج FB88502زنوتي جميلة1248

مزدوج FC8483صالحي جميلة1250

مزدوج FC14792طهريين جميلة1251

مزدوج FB85737بوشنافي جهاد1254

مزدوج ZG94779 باهرة جواد1256

مزدوج FC9036أغبوش حادة1260

مزدوج FL29857بانور حادة1261

مزدوج FG3299خديجة حجمي1264

مزدوج F442435يماني حسام1266

مزدوج FA109476اتنشفي حسن1268

مزدوج F328433درغال حسن1270

مزدوج ZG56583زمامو حسن1272

 صباحا09على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 صباحا10على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FB25822الحموطي حسناء1274

مزدوج FL71234ايكن حسناء1275

مزدوج F637824الصديق بن حسناء1276

مزدوج Z480793الرواسي حفصة1281

مزدوج FH14120العياشي حفيظ1282

مزدوج F343898بوطاهر حفيظة1283

مزدوج FG105فضلي حفيظة1285

مزدوج S612643بعوش حكيمة1289

مزدوج FH36603التومي حليمة1290

مزدوج FB86786الدامي حليمة1291

مزدوج FA58940شطو حليمة1295

مزدوج FL54306نورة حمداوي1300

مزدوج FL80509غزالن حمود1304

مزدوج JY8500أعزا حميد1306

مزدوج FL61358الحق عبد حميدي1310

مزدوج FA152855الحاتمي حنان1312

مزدوج FG11185حداد حنان1318

مزدوج FA155854عبيد حنان1319

مزدوج FG4862بندحو حورية1324

مزدوج F633100لمقلش حورية1326

مزدوج FC32495العوني حياة1327

مزدوج FA49274دانة حياة1332

مزدوج F622588هطهوطي حيات1336

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
 قبل الزوال11على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

 زواال12على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج F 618772يوسني حياة1337

مزدوج FH48246الصحراوي خديجة1345

مزدوج FA44698بختاوي خديجة1347

مزدوج F356960زياني خديجة1349

مزدوج FH20380فازي خديجة1352

مزدوج FL56610كروز خديجة1353

مزدوج FD5010مجدوبي خديجة1354

مزدوج F337928الرحماني خضرة1355

مزدوج FB18324دردور دحمان1359

مزدوج FC13281العوني رابح1366

مزدوج F340456يمينة رحماني2270

مزدوج F733099قدة رحمة1373

مزدوج ZG74612أقلاير رشيد1375

مزدوج FL48727برعود رشيد1378

مزدوج FH22802تشاليت رشيد1381

مزدوج FH45930قاسيمي رضا1387

مزدوج FB81215السميع عبد رضوان1390

مزدوج FC12574ازنطران زاهية1392

مزدوج FA133988اليديمي زكية1399

مزدوج FA134126قادة زكية1400

مزدوج FL71170لطرش زكية1401

مزدوج FL67061الماحي زوبيدة1408

مزدوج FB35905الحموسي زينب1411

 بعد زواال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 زواال12على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج S732687الوهابي سارة1412

مزدوج F756100بيطاري سارة1414

مزدوج FB85887بشرى سربوت1417

مزدوج FA26448أوبوعزة سعاد1418

مزدوج F722892بوشنايف سعاد1419

مزدوج FB77802حافيظي سعيد1425

مزدوج FL43299عثماني سعيد1429

مزدوج FB20581عماري سعيد1430

مزدوج S691278كبران سعيد1431

مزدوج F502602علباقي سعيدة1433

مزدوج C285476نزيه سعيدة1434

مزدوج FC48397دمحم سفناج1435

مزدوج F563701عزاوي سكينة1442

مزدوج FL73510بوايدارن سلمى1443

مزدوج SZ9909اعبودة سلوى1444

مزدوج Z372239محيمدات سليمان1445

مزدوج S707059يصبح سليمة1449

مزدوج F734025اسليماني سميرة1458

مزدوج FL54716امعلي سميرة1459

مزدوج F527400صيني سميرة1461

مزدوج FA148038عزيز سميرة1462

مزدوج FL53152بوصلعة سناء1465

مزدوج F512971باهو سنان1466

 صباحا07على الساعة 

 بعد زواال13على الساعة 

2016 دجنبر 6الثالثاء 

2016 دجنبر 7األربعاء 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال14على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج F448099االركو سهام1468

مزدوج FA154372كريمي سهيلة1473

مزدوج ZG102931 بومهراز سوفيان1476

مزدوج FL17690صابة علي سيدي1478

مزدوج FB61307بندحو شهرزاد1481

مزدوج FH39733الهاشمي شهيد1482

مزدوج F741573ريم شوال1484

مزدوج F472498ثيقة صابرين1487

مزدوج FA167982فرشش صابرين1489

مزدوج S707860موحى نايت صباح1493

مزدوج S748610اعزا صبيحة1494

مزدوج P 313287خلود صفصافي1497

مزدوج FB87588نورمان صوف1499

مزدوج FL74999الفرسيوي طارق1500

مزدوج FH16612البرميشي عائشة1504

مزدوج ZG26613دحماني عائشة1506

مزدوج FH9496دردور عائشة1507

مزدوج FC45228رمضاني عائشة1508

مزدوج F306855وراغي عائشة1509

مزدوج FL21281البرجي عاشة1513

مزدوج S569826المتوكل اسماعيل االله عبد2244

مزدوج FL28078قاسو االله عبد1516

مزدوج FJ22082يحياوي الحكيم عبد1517

 صباحا07على الساعة 

 صباحا08على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 7األربعاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FH37490مزيو الحميد عبد1518

مزدوج S617258بنشعشوع الخالق عبد1519

مزدوج F538370الضاوي الرحيم عبد1520

مزدوج Z430780الطيبي الرحيم عبد1521

مزدوج FC9667حرشاوي الصادق عبد1527

مزدوج S650079دكان الصمد عبد1529

مزدوج FL62584ازناك العزيز عبد1532

مزدوج FB54119مزيان العزيز عبد1538

مزدوج Z253185بهطاط القادر عبد1803

مزدوج FC43748داللي المجيد عبد1817

مزدوج FB15789تكرومت الواحد عبد1821

مزدوج ZG89156هموز عبدالسالم1826

مزدوج FL69435هدى عبدالعالي1828

مزدوج FH46548الموغلي عزيزة1842

مزدوج F467414اللبازي عصام1844

مزدوج FB8985الحضري عمار1853

مزدوج F537927مباردي عواطف1857

مزدوج FA103149فاتحي عيسى1860

مزدوج FB92727الوافي غزالن1865

مزدوج ZG105614زروالي غزالن1866

مزدوج Z459529لخضر غزالن1867

مزدوج FB68159اوبديل فاتح1873

مزدوج FB65518بيطار فاتحة1875

 صباحا08على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج Z373265الرياني فاطمة1877

مزدوج FB95173الحواط الزهراء فاطمة1880

مزدوج FB87636الهواري الزهراء فاطمة1882

مزدوج FA137370جبوري الزهراء فاطمة1886

مزدوج F544998خرموم الزهراء فاطمة1887

مزدوج S254212العساتي فاطمة1891

مزدوج ZG105850اللحلوحي فاطمة1893

مزدوج S695927المختاري فاطمة1895

مزدوج FH19286اوبضيل فاطمة1896

مزدوج FB77244بريش فاطمة1899

مزدوج FA27709تسولي فاطمة1902

مزدوج F437080عصمان فاطمة1904

مزدوج FE15144محياوي فراح1915

مزدوج FH19130زهواني فطيمة1925

مزدوج F325548برياح فوزية1927

مزدوج F633775جباري فوزية1928

مزدوج FB12115العسري قدور1931

مزدوج FB68910جميلة قوبي1936

مزدوج FG3439سميرة كاكو1938

مزدوج S629202علي كروخو1939

مزدوج Z337162أفقير كريمة2267

مزدوج FA156342الشعيبي كريمة1942

مزدوج FL32704بنحماني كريمة1944

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا10على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

29/52



التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FL52607اللوي بوعبد كريمة1946

مزدوج FB91875شافعي كريمة1949

مزدوج F322661صالحي كريمة1950

مزدوج FH39961علو كريمة1953

مزدوج FB77157قموشتي كريمة1954

مزدوج F615304مستاري كريمة1955

مزدوج FB98781دمحم كطاف1958

مزدوج FC47743مريم كعواشي1959

مزدوج FB88778رحموني كلثوم1960

مزدوج F424943ماني كميلية1962

مزدوج F441319بوترفاس كوثر1964

مزدوج FB11365سوليماني كوثر1966

مزدوج F428630عيادي كوثر1967

مزدوج S721618ماهوت كوثر1968

مزدوج C498761عزيزة لبروزي1970

مزدوج FL48464بنساسي لحبيب1973

مزدوج ZG126996صفاء لحرش1974

مزدوج FH25101بوطريكي لخضر1975

مزدوج ZG88326خديجة لطرش1978

مزدوج FC1608اعريشي لطيفة1979

مزدوج FL36184اللوي بوعبد لطيفة1983

مزدوج FG2024دبشي لطيفة1985

مزدوج S716197حيلوى لمياء1995

 بعد زواال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 7األربعاء 

 زواال12على الساعة 

 قبل الزوال11على الساعة 

30/52



التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FB82857هرشلي لمياء1996

مزدوج FA67591عربي ليلة1997

مزدوج SZ8885اسعليوا ليلى1998

مزدوج FC7079أفقير ليلى1999

مزدوج FC34802حاجي ليلى2001

مزدوج ZG99708بسول مجيدة2006

مزدوج S510652ابركراكي دمحم2009

مزدوج Z338894أزروال دمحم2011

مزدوج S635595األسروتي دمحم2012

مزدوج S558699الحمديوي دمحم2246

مزدوج Z170207الدحاوي دمحم2014

مزدوج FB65938الصديق دمحم2018

مزدوج S575800المرابط دمحم2023

مزدوج Z274973المنصوري دمحم2024

مزدوج ZG54007الهشمي دمحم2026

مزدوج S611519الوليد دمحم2028

مزدوج F616222امين دمحم2030

مزدوج FB31286باني دمحم2032

مزدوج S278357بتسدقات دمحم2033

مزدوج FC46897بحراوي دمحم2034

مزدوج FA132243بلقاسمي دمحم2035

مزدوج FL45562بنجو دمحم2036

مزدوج S323647بوزردة دمحم2038

 بعد زواال14على الساعة 

 بعد زواال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 7األربعاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 بعد زواال14على الساعة 2016 دجنبر 7األربعاء مزدوج FB78774بوصدان دمحم2039

مزدوج FB61862خالدي دمحم2045

مزدوج FA4656رحو دمحم2046

مزدوج FB3524سعود دمحم2048

مزدوج FB15832 عمر دمحم2050

مزدوج F632941عواد دمحم2051

مزدوج UC296مخافي دمحم2057

مزدوج F234823مخوخ دمحم2058

مزدوج FC14704ناجي دمحم2062

مزدوج FJ8934ناصري دمحم2063

مزدوج FC50080يحيى دمحم2064

مزدوج FG6233حدادي محمود2067

مزدوج F725560االدريسي مراد2069

مزدوج FA876693بوكوسي مراد2071

مزدوج FH57080البورقادي مريم2075

مزدوج F306527الشواف مريم2077

مزدوج FB79686بادر مريم2078

مزدوج FE15766حجي مريم2079

مزدوج FA69110لياوي مريم2249

مزدوج FB76528رجاء مزيان2080

مزدوج FC6076ركاني مزيان2081

مزدوج F379689خديجة مسعودي2083

مزدوج FL32799دمحمة مسيرة2084

 صباحا08على الساعة 

 صباحا07على الساعة 

2016 دجنبر 8الخميس 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FH39889زهرة مشيشي2085

مزدوج FB23630الفقيه ابن مصطفى2086

مزدوج C432251اجدايني مصطفى2087

مزدوج FB49938السامحي مصطفى2089

مزدوج FL52990الطويل مصطفى2090

مزدوج T159732المحب مصطفى2091

مزدوج CB216351حديني مصطفى2095

مزدوج FC14383عجرود مصطفى2096

مزدوج F555418حسناء مفرط2104

مزدوج FB17683الحاج بن مليكة2105

مزدوج FC48481ماموني منيا2110

مزدوج F542774رحو منية2111

مزدوج FD5678طلحة مولد2116

مزدوج ZG19692الوزاني مولود2117

مزدوج FJ7339طاها مونية2120

مزدوج F427474مريم موهو2121

مزدوج FL76044بنقادة نادية2130

مزدوج FB50787بغات نبيلة2133

مزدوج FA40423بوعالم نجاة2136

مزدوج F166822عباسي نجاة2138

مزدوج U119468لمقدمي نجاة2140

مزدوج FB85332سنوسي نجوى2142

مزدوج F443570بوعياد نرجس2144

 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 

2016 دجنبر 8الخميس 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج F627980شكري نزهة2147

مزدوج F293033زروقي نزيهة2149

مزدوج FA33039بنعيسى نصيرة2152

مزدوج ZG 124787رزيني نصيرة2153

مزدوج FE2064صالح بن نعيمة2159

مزدوج FB17071جالي نعيمة2161

مزدوج C 450266زعون نعيمة2162

مزدوج FH47248عبادي نوال2173

مزدوج FD20045عليوي نوال2174

مزدوج FD22164تشاليت نوبير2176

مزدوج S337411أمغار هابيل2182

مزدوج FL75712الحافي هدى2187

مزدوج S747180حيلوى هدى2188

مزدوج ZG19961القانون هشام2191

مزدوج FL47769بوعبدالوي هشام2193

مزدوج FJ 17027يوسف والحاج2198

مزدوج F539727أمو وجدان2199

مزدوج R329822البوسالمي وفاء2206

مزدوج S392271القضاوي وفاء2207

مزدوج F430068بلقايد وفاء2208

مزدوج FJ21332دهمج وفاء2211

مزدوج S404633فراج وفاء2213

مزدوج F464202المصدق ياسين2216

 قبل الزوال11على الساعة 

 صباحا10على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

2016 دجنبر 8الخميس 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ وتوقيت

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 االبتدائي السلك

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

مزدوج FL10034لصهب يحي2222

مزدوج FL14996التهامي يدير2225

مزدوج FC5872العوني يمينة2228

مزدوج FC17855النعاس يمينة2230

مزدوج S346329تقني يمينة2232

مزدوج FB52170مصباحي يوسف2241

ملحوظة

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء للناجحين الجتياز االختبارات الشفوية 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 قبل الزوال11على الساعة 2016 دجنبر 8الخميس 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

مزدوج UA13716أفضيال ابراهيم1003

مزدوج FG8588قاسو ابراهيم1005

مزدوج FH44099القايدي أحالم1012

مزدوج FA152857العربي احمد1014

مزدوج FL64209بلعتاريس احمد1018

مزدوج Z154339بوشلخة احمد1019

مزدوج S242864كروم أحمد1021

مزدوج FB58777مامون احمد1022

مزدوج FL73493اوحلي إدريس1026

مزدوج FB85956غلوط ادريس1027

مزدوج FB6294قادري ادريس1028

مزدوج FH12605عربية ادريسي1029

مزدوج F629433نصيرة ادريسي1030

مزدوج ZT66768عبدالحي ادعيكل1031

مزدوج FH39774حياة اربيعي1033

مزدوج FB71451جالل ارفودي1034

مزدوج S722837اصبان أسماء1038

مزدوج S711714البريمشي أسماء1039

مزدوج FC46667الميزاب أسماء1041

مزدوج FD20868هللا عبد اسماعيلي1045

مزدوج S690392يسرى اشنيفخ1046

مزدوج FG10307خالد اعمير1048

مزدوج FL60045سعيد افقير1049

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

2016 دجنبر 5االثنين 

 زواال12على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال13على الساعة 

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FC42401كنزة افقير1050

مزدوج ZG84957الزين إكرام1052

مزدوج S743227الصفصافي إكرام1053

مزدوج F728049عتيقة األنصاري1059

مزدوج FC47684معراض الباتول1060

مزدوج FB33874الخليفي البتول1061

مزدوج FH46827اخريصي البشير1064

مزدوج FB83027اسية الحجوجي1068

مزدوج FC48360سعاد الحرتي1069

مزدوج FL75039ابعرارن الحسين1074

مزدوج FH10721التومي الحسين1076

مزدوج FL31428حنجي الحسين1078

مزدوج FH49130وفاء الحقوني1079

مزدوج F536321هاجر الخمليشي1080

مزدوج FH53042سميرة الدحماني1081

مزدوج FL68987دمحم الركادى1084

مزدوج FL74515لكو الزهراء1087

مزدوج FL36212اوحمة الزهرة1089

مزدوج FB65761بوحبة الزهرة1090

مزدوج IC33055اسى السعيد1093

مزدوج FB78985بوجمعة السهلي1094

مزدوج FH10668سهلي الصافية1099

 بعد زواال15على الساعة مزدوج FC34249رشيد العوني1112

2016 دجنبر 5االثنين 

 بعد زواال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال14على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج PM 831821هشام الفتاحي1115

مزدوج F238196سعيدة الفرح1117

مزدوج FB25746المرزوقي الكاملة1121

مزدوج FH42318حمداوي الميلود1130

مزدوج FC52046دمحم النعاس1131

مزدوج S728461بوكراع إلهام1132

مزدوج S738365جدي إلهام1134

مزدوج FC41275زادقادر أمال1139

مزدوج S618469لحشايشي امال1142

مزدوج FL60138الدين نور امسجون1144

مزدوج S685381إبراهيم امقران1147

مزدوج F440406لخلوفي امل1149

مزدوج FL60029حياة اماللن1150

مزدوج S744081ضرضور أميمة1151

مزدوج F470337زغلي إنعام1154

مزدوج F738475بشرى اوالشطبي1158

مزدوج FL51192الرحمان عبد اوعريب1162

مزدوج FC49660فايزة اوليقين1164

مزدوج FH25129حسن ابهي ايت1165

مزدوج FL70927أوقسو إيمان1169

مزدوج F421450حكيمي إيمان1170

مزدوج F412325سليم إيمان1172

مزدوج BK280632طيان ايمن1173

 بعد زواال15على الساعة 2016 دجنبر 5االثنين 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 صباحا07على الساعة 2016 دجنبر 6الثالثاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج F541216 سمية باتا1174

مزدوج FC2141اليماني بادي1175

مزدوج FG9954نعيمة باهو1180

مزدوج FH46870حسناء بختي1182

مزدوج FB53421عبيدي بدبعة1184

مزدوج I  529008يونس بدر1186

مزدوج FA51812حساني بديعة1187

مزدوج FA34328فاتحي برزوق1189

مزدوج FB91377النعيجة بشرى1193

مزدوج F362087انهاري بشرى1194

مزدوج FA57004ستوتي بشرى1195

مزدوج FH46907موسي بشرى1197

مزدوج FL47160فاطمة بقي1198

مزدوج FH33190احمد بلتاين1199

مزدوج ZG5864حميمد بلقاسم1202

مزدوج FC38215فاطمة بلقاسمي1204

مزدوج FL35648لحسن بنعبيد1211

مزدوج FH35574يمينة بنعال2261

مزدوج FB87715اسية بنقدور1213

مزدوج ZG110305عالم بهيجة1215

مزدوج ZG32430مدان بوبكر1217

مزدوج D227901بوغرارة بوجمعة1219

مزدوج FH32448حماوي بوجمعة1220

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 صباحا07على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
 صباحا08على الساعة 

 صباحا09على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج F727251الزهراء اللوي بوعبد1227

مزدوج F544261هشام بولحروز1231

مزدوج FJ10358نعيمة تالسي1232

مزدوج FH25694العياشي تورية1235

مزدوج FL63280الزهرة جباري1239

مزدوج F461030الزهراء فاطمة جدار1241

مزدوج FC13152اوشن جديجة1242

مزدوج F748407الزهراء فاطمة جلولي1244

مزدوج FH24021عينوس جمعة1245

مزدوج F180724باحديدو ايت جميلة1246

مزدوج FC29289ركاني جميلة1247

مزدوج FB88502زنوتي جميلة1248

مزدوج FC8483صالحي جميلة1250

مزدوج FC14792طهريين جميلة1251

مزدوج FB85737بوشنافي جهاد1254

مزدوج ZG94779 باهرة جواد1256

مزدوج FC9036أغبوش حادة1260

مزدوج FL29857بانور حادة1261

مزدوج FG3299خديجة حجمي1264

مزدوج F442435يماني حسام1266

مزدوج FA109476اتنشفي حسن1268

مزدوج F328433درغال حسن1270

مزدوج ZG56583زمامو حسن1272

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 صباحا09على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 صباحا10على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FB25822الحموطي حسناء1274

مزدوج FL71234ايكن حسناء1275

مزدوج F637824الصديق بن حسناء1276

مزدوج Z480793الرواسي حفصة1281

مزدوج FH14120العياشي حفيظ1282

مزدوج F343898بوطاهر حفيظة1283

مزدوج FG105فضلي حفيظة1285

مزدوج S612643بعوش حكيمة1289

مزدوج FH36603التومي حليمة1290

مزدوج FB86786الدامي حليمة1291

مزدوج FA58940شطو حليمة1295

مزدوج FL54306نورة حمداوي1300

مزدوج FL80509غزالن حمود1304

مزدوج JY8500أعزا حميد1306

مزدوج FL61358الحق عبد حميدي1310

مزدوج FA152855الحاتمي حنان1312

مزدوج FG11185حداد حنان1318

مزدوج FA155854عبيد حنان1319

مزدوج FG4862بندحو حورية1324

مزدوج F633100لمقلش حورية1326

مزدوج FC32495العوني حياة1327

مزدوج FA49274دانة حياة1332

مزدوج F622588هطهوطي حيات1336

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 صباحا10على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
 قبل الزوال11على الساعة 

 زواال12على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج F 618772يوسني حياة1337

مزدوج FH48246الصحراوي خديجة1345

مزدوج FA44698بختاوي خديجة1347

مزدوج F356960زياني خديجة1349

مزدوج FH20380فازي خديجة1352

مزدوج FL56610كروز خديجة1353

مزدوج FD5010مجدوبي خديجة1354

مزدوج F337928الرحماني خضرة1355

مزدوج FB18324دردور دحمان1359

مزدوج FC13281العوني رابح1366

مزدوج F340456يمينة رحماني2270

مزدوج F733099قدة رحمة1373

مزدوج ZG74612أقلاير رشيد1375

مزدوج FL48727برعود رشيد1378

مزدوج FH22802تشاليت رشيد1381

مزدوج FH45930قاسيمي رضا1387

مزدوج FB81215السميع عبد رضوان1390

مزدوج FC12574ازنطران زاهية1392

مزدوج FA133988اليديمي زكية1399

مزدوج FA134126قادة زكية1400

مزدوج FL71170لطرش زكية1401

مزدوج FL67061الماحي زوبيدة1408

مزدوج FB35905الحموسي زينب1411

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 زواال12على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال13على الساعة 

42/52



التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج S732687الوهابي سارة1412

مزدوج F756100بيطاري سارة1414

مزدوج FB85887بشرى سربوت1417

مزدوج FA26448أوبوعزة سعاد1418

مزدوج F722892بوشنايف سعاد1419

مزدوج FB77802حافيظي سعيد1425

مزدوج FL43299عثماني سعيد1429

مزدوج FB20581عماري سعيد1430

مزدوج S691278كبران سعيد1431

مزدوج F502602علباقي سعيدة1433

مزدوج C285476نزيه سعيدة1434

مزدوج FC48397دمحم سفناج1435

مزدوج F563701عزاوي سكينة1442

مزدوج FL73510بوايدارن سلمى1443

مزدوج SZ9909اعبودة سلوى1444

مزدوج Z372239محيمدات سليمان1445

مزدوج S707059يصبح سليمة1449

مزدوج F734025اسليماني سميرة1458

مزدوج FL54716امعلي سميرة1459

مزدوج F527400صيني سميرة1461

مزدوج FA148038عزيز سميرة1462

مزدوج FL53152بوصلعة سناء1465

مزدوج F512971باهو سنان1466

2016 دجنبر 6الثالثاء 

 بعد زواال13على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 بعد زواال14على الساعة 

 صباحا07على الساعة 2016 دجنبر 7األربعاء 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج F448099االركو سهام1468

مزدوج FA154372كريمي سهيلة1473

مزدوج ZG102931 بومهراز سوفيان1476

مزدوج FL17690صابة علي سيدي1478

مزدوج FB61307بندحو شهرزاد1481

مزدوج FH39733الهاشمي شهيد1482

مزدوج F741573ريم شوال1484

مزدوج F472498ثيقة صابرين1487

مزدوج FA167982فرشش صابرين1489

مزدوج S707860موحى نايت صباح1493

مزدوج S748610اعزا صبيحة1494

مزدوج P 313287خلود صفصافي1497

مزدوج FB87588نورمان صوف1499

مزدوج FL74999الفرسيوي طارق1500

مزدوج FH16612البرميشي عائشة1504

مزدوج ZG26613دحماني عائشة1506

مزدوج FH9496دردور عائشة1507

مزدوج FC45228رمضاني عائشة1508

مزدوج F306855وراغي عائشة1509

مزدوج FL21281البرجي عاشة1513

مزدوج S569826المتوكل اسماعيل االله عبد2244

مزدوج FL28078قاسو االله عبد1516

مزدوج FJ22082يحياوي الحكيم عبد1517

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا07على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 صباحا08على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FH37490مزيو الحميد عبد1518

مزدوج S617258بنشعشوع الخالق عبد1519

مزدوج F538370الضاوي الرحيم عبد1520

مزدوج Z430780الطيبي الرحيم عبد1521

مزدوج FC9667حرشاوي الصادق عبد1527

مزدوج S650079دكان الصمد عبد1529

مزدوج FL62584ازناك العزيز عبد1532

مزدوج FB54119مزيان العزيز عبد1538

مزدوج Z253185بهطاط القادر عبد1803

مزدوج FC43748داللي المجيد عبد1817

مزدوج FB15789تكرومت الواحد عبد1821

مزدوج ZG89156هموز عبدالسالم1826

مزدوج FL69435هدى عبدالعالي1828

مزدوج FH46548الموغلي عزيزة1842

مزدوج F467414اللبازي عصام1844

مزدوج FB8985الحضري عمار1853

مزدوج F537927مباردي عواطف1857

مزدوج FA103149فاتحي عيسى1860

مزدوج FB92727الوافي غزالن1865

مزدوج ZG105614زروالي غزالن1866

مزدوج Z459529لخضر غزالن1867

مزدوج FB68159اوبديل فاتح1873

مزدوج FB65518بيطار فاتحة1875

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا08على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )

 صباحا09على الساعة 

 صباحا10على الساعة 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج Z373265الرياني فاطمة1877

مزدوج FB95173الحواط الزهراء فاطمة1880

مزدوج FB87636الهواري الزهراء فاطمة1882

مزدوج FA137370جبوري الزهراء فاطمة1886

مزدوج F544998خرموم الزهراء فاطمة1887

مزدوج S254212العساتي فاطمة1891

مزدوج ZG105850اللحلوحي فاطمة1893

مزدوج S695927المختاري فاطمة1895

مزدوج FH19286اوبضيل فاطمة1896

مزدوج FB77244بريش فاطمة1899

مزدوج FA27709تسولي فاطمة1902

مزدوج F437080عصمان فاطمة1904

مزدوج FE15144محياوي فراح1915

مزدوج FH19130زهواني فطيمة1925

مزدوج F325548برياح فوزية1927

مزدوج F633775جباري فوزية1928

مزدوج FB12115العسري قدور1931

مزدوج FB68910جميلة قوبي1936

مزدوج FG3439سميرة كاكو1938

مزدوج S629202علي كروخو1939

مزدوج Z337162أفقير كريمة2267

مزدوج FA156342الشعيبي كريمة1942

مزدوج FL32704بنحماني كريمة1944

2016 دجنبر 7األربعاء 

 صباحا10على الساعة 

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FL52607اللوي بوعبد كريمة1946

مزدوج FB91875شافعي كريمة1949

مزدوج F322661صالحي كريمة1950

مزدوج FH39961علو كريمة1953

مزدوج FB77157قموشتي كريمة1954

مزدوج F615304مستاري كريمة1955

مزدوج FB98781دمحم كطاف1958

مزدوج FC47743مريم كعواشي1959

مزدوج FB88778رحموني كلثوم1960

مزدوج F424943ماني كميلية1962

مزدوج F441319بوترفاس كوثر1964

مزدوج FB11365سوليماني كوثر1966

مزدوج F428630عيادي كوثر1967

مزدوج S721618ماهوت كوثر1968

مزدوج C498761عزيزة لبروزي1970

مزدوج FL48464بنساسي لحبيب1973

مزدوج ZG126996صفاء لحرش1974

مزدوج FH25101بوطريكي لخضر1975

مزدوج ZG88326خديجة لطرش1978

مزدوج FC1608اعريشي لطيفة1979

مزدوج FL36184اللوي بوعبد لطيفة1983

مزدوج FG2024دبشي لطيفة1985

مزدوج S716197حيلوى لمياء1995
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FB82857هرشلي لمياء1996

مزدوج FA67591عربي ليلة1997

مزدوج SZ8885اسعليوا ليلى1998

مزدوج FC7079أفقير ليلى1999

مزدوج FC34802حاجي ليلى2001

مزدوج ZG99708بسول مجيدة2006

مزدوج S510652ابركراكي دمحم2009

مزدوج Z338894أزروال دمحم2011

مزدوج S635595األسروتي دمحم2012

مزدوج S558699الحمديوي دمحم2246

مزدوج Z170207الدحاوي دمحم2014

مزدوج FB65938الصديق دمحم2018

مزدوج S575800المرابط دمحم2023

مزدوج Z274973المنصوري دمحم2024

مزدوج ZG54007الهشمي دمحم2026

مزدوج S611519الوليد دمحم2028

مزدوج F616222امين دمحم2030

مزدوج FB31286باني دمحم2032

مزدوج S278357بتسدقات دمحم2033

مزدوج FC46897بحراوي دمحم2034

مزدوج FA132243بلقاسمي دمحم2035

مزدوج FL45562بنجو دمحم2036

مزدوج S323647بوزردة دمحم2038

2016 دجنبر 7األربعاء 
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المركز الجهوي لمهن 
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

 بعد زواال14على الساعة 2016 دجنبر 7األربعاء مزدوج FB78774بوصدان دمحم2039

مزدوج FB61862خالدي دمحم2045

مزدوج FA4656رحو دمحم2046

مزدوج FB3524سعود دمحم2048

مزدوج FB15832 عمر دمحم2050

مزدوج F632941عواد دمحم2051

مزدوج UC296مخافي دمحم2057

مزدوج F234823مخوخ دمحم2058

مزدوج FC14704ناجي دمحم2062

مزدوج FJ8934ناصري دمحم2063

مزدوج FC50080يحيى دمحم2064

مزدوج FG6233حدادي محمود2067

مزدوج F725560االدريسي مراد2069

مزدوج FA876693بوكوسي مراد2071

مزدوج FH57080البورقادي مريم2075

مزدوج F306527الشواف مريم2077

مزدوج FB79686بادر مريم2078

مزدوج FE15766حجي مريم2079

مزدوج FA69110لياوي مريم2249

مزدوج FB76528رجاء مزيان2080

مزدوج FC6076ركاني مزيان2081

مزدوج F379689خديجة مسعودي2083

مزدوج FL32799دمحمة مسيرة2084

المركز الجهوي لمهن 

التربية والتكوين

المقر الرئيسي

(CPRسابقا )
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FH39889زهرة مشيشي2085

مزدوج FB23630الفقيه ابن مصطفى2086

مزدوج C432251اجدايني مصطفى2087

مزدوج FB49938السامحي مصطفى2089

مزدوج FL52990الطويل مصطفى2090

مزدوج T159732المحب مصطفى2091

مزدوج CB216351حديني مصطفى2095

مزدوج FC14383عجرود مصطفى2096

مزدوج F555418حسناء مفرط2104

مزدوج FB17683الحاج بن مليكة2105

مزدوج FC48481ماموني منيا2110

مزدوج F542774رحو منية2111

مزدوج FD5678طلحة مولد2116

مزدوج ZG19692الوزاني مولود2117

مزدوج FJ7339طاها مونية2120

مزدوج F427474مريم موهو2121

مزدوج FL76044بنقادة نادية2130

مزدوج FB50787بغات نبيلة2133

مزدوج FA40423بوعالم نجاة2136

مزدوج F166822عباسي نجاة2138

مزدوج U119468لمقدمي نجاة2140

مزدوج FB85332سنوسي نجوى2142

مزدوج F443570بوعياد نرجس2144
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج F627980شكري نزهة2147

مزدوج F293033زروقي نزيهة2149

مزدوج FA33039بنعيسى نصيرة2152

مزدوج ZG 124787رزيني نصيرة2153

مزدوج FE2064صالح بن نعيمة2159

مزدوج FB17071جالي نعيمة2161

مزدوج C 450266زعون نعيمة2162

مزدوج FH47248عبادي نوال2173

مزدوج FD20045عليوي نوال2174

مزدوج FD22164تشاليت نوبير2176

مزدوج S337411أمغار هابيل2182

مزدوج FL75712الحافي هدى2187

مزدوج S747180حيلوى هدى2188

مزدوج ZG19961القانون هشام2191

مزدوج FL47769بوعبدالوي هشام2193

مزدوج FJ 17027يوسف والحاج2198

مزدوج F539727أمو وجدان2199

مزدوج R329822البوسالمي وفاء2206

مزدوج S392271القضاوي وفاء2207

مزدوج F430068بلقايد وفاء2208

مزدوج FJ21332دهمج وفاء2211

مزدوج S404633فراج وفاء2213

مزدوج F464202المصدق ياسين2216
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التخصصرقم البطاقة الوطنية للتعريفاالسم والنسبرقم االمتحان
تاريخ 

االختبار

توقيت

االختبار

مركز

اإلجراء

 الشرق جهة- والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية طرف من عقود بموجب التوظيف مباريات

 اإلجراء ومراكز والعملية الشفوية لالختبارات الزمنية والبرمجة الكتابية االختبارات في للناجحين االسمية الالئحة

مزدوج FL10034لصهب يحي2222

مزدوج FL14996التهامي يدير2225

مزدوج FC5872العوني يمينة2228

مزدوج FC17855النعاس يمينة2230

مزدوج S346329تقني يمينة2232

مزدوج FB52170مصباحي يوسف2241

 قبل الزوال11على الساعة 2016 دجنبر 8الخميس 
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