
القاعةالتوقيتالتارخيمركز الاختبارات الشفويةالتخصصرمق الطلبالامس والنسبرمق الامتحانالرمق الرتتييب

ن زايد بطنجةاملعلوميات1042897اخلراز خدجية123390004 ة طارق اب 9 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات965132الهيسوف ش اميء223390007 ة طارق اب 9د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات959551الغرابيل أ مني323390008 ة طارق اب 9 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات943181فنداز س ناء423390009 ة طارق اب 9د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1021081اقرميل هنيةل523390011 ة طارق اب 9 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات949017بوعزاوي جالل623390018 ة طارق اب 9د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات977153املرابط هناد723390019 ة طارق اب 9 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات894783بوعصاب أ لء823390021 ة طارق اب 10 صباحا08/12/20228الثانوية الإعدادي

تة زهري923390023 ن زايد بطنجةاملعلوميات1060672زوي ة طارق اب 10د 30 و08/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات887241طلحة أ نس1023390025 ة طارق اب 10 صباحا08/12/20229الثانوية الإعدادي

وسف فاطمة الزهراء1123390031 ن زايد بطنجةاملعلوميات958086اولدي ة طارق اب 10د 30 و08/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1064492ارشيقي صالح ادلين1223390042 ة طارق اب 10 صباحا08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات959648الوخناري خادل1323390043 ة طارق اب 10د 30 و08/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات914937أ شهبار سلمى1423390045 ة طارق اب 10 صباحا08/12/202211الثانوية الإعدادي

ميان1523390049 ن زايد بطنجةاملعلوميات934055اخلياط اإ ة طارق اب 9 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات957168هروسة سارة1623390051 ة طارق اب 9د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

ويبع يوسف1723390057 ن زايد بطنجةاملعلوميات933813اق ة طارق اب 9 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1001361املوساوي خادل1823390069 ة طارق اب 9د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

(الإعدادي والتأ هييل) للتعلمي الثانوي بسلكيه2022دورة نومفرب -          نتاجئ الاختبارات الكتابية  ملباراة توظيف ال طر النظامية لل اكدمييات 

       لحئة املقبولني لجتياز الاختبارات الشفوية
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ن زايد بطنجةاملعلوميات1021867ايزاكغن مىن1923390071 ة طارق اب 9 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات877440حمب عادل2023390076 ة طارق اب 9د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1006154المياليح مسية2123390078 ة طارق اب 9 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1031409احلفيظي عبد الهادي2223390089 ة طارق اب 10 صباحا09/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات899261القربوز سلامين2323390091 ة طارق اب 10د 30 و09/12/20228الثانوية الإعدادي

لياس2423390093 ن زايد بطنجةاملعلوميات871273أ رشيق اإ ة طارق اب 10 صباحا09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات919407الشنتوف محمد رضا2523390095 ة طارق اب 10د 30 و09/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات927451هبمو حسن2623390100 ة طارق اب 10 صباحا09/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1022922الشهبوين ش اميء2723390104 ة طارق اب 10د 30 و09/12/202210الثانوية الإعدادي

ال سهام2823390106 ن زايد بطنجةاملعلوميات1008586امخل ة طارق اب 10 صباحا09/12/202211الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1029467خملويف هدى2923390109 ة طارق اب 9 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات870534سعويت اسامعيل3023390113 ة طارق اب 9د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1026158ابوحسوس رش يدة3123390118 ة طارق اب 9 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات877212محوش امحد3223390119 ة طارق اب 9د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات990353الغزيي ايسني3323390120 ة طارق اب 9 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات898459منري خدجية3423390121 ة طارق اب 9د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات884342القنطري جهر3523390128 ة طارق اب 10 صباحا10/12/20228الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات869860اندي جنالء3623390133 ة طارق اب 10د 30 و10/12/20228الثانوية الإعدادي
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ن زايد بطنجةاملعلوميات997583زهري محمد3723390137 ة طارق اب 10 صباحا10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات896686اخلطايب بثينة3823390141 ة طارق اب 10د 30 و10/12/20229الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات867622بن بوعزة محمد3923390150 ة طارق اب 10 صباحا10/12/202210الثانوية الإعدادي

ن زايد بطنجةاملعلوميات1052990اخلراز انتصار4023390152 ة طارق اب 10د 30 و10/12/202210الثانوية الإعدادي
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