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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                           

 
 

 

الجهوية   األكاديمية  في لتنهي  والناجحين  الناجحات  كافة  علم  إلى  الشرق  لجهة  والتكوين  لتربية 

سينطلق ابتداء   هيليكوين التأالتأن    اللوائح رفقته()  2020  أطر األكاديمية دورة نونبرمباراة توظيف  

 وفق مايلي:   2020  دجنبر   09  األربعاء   من صبيحة يوم 
 

 : أطر التدريس

 

 التكوين التأهيليمقر  المديرية اإلقليمية  التخصص  السلك 

لجهة  اإلقليمية  جميع المديريات األمازيغية االبتدائي  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي  للمركز  اإلقليمي  الفرع 

   الدريوش - لناظورا مزدوج اظور بالن الشرق 

فجيج   - تاوريرت - جرسيف مزدوج

 ببوعرفة

ملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق 

 مركز تكوين المعلمات والمعلمين سابقا(  –)بودير  بوجدة

اإلقليمي   -- سفة الفل الثانوي  والفرع  التربية  لمهن  الجهوي  لتكوين اللمركز 

 حمرية بمكناس س مكنا –لجهة فاس 

اإلقليمي   -- التربية البدنية  والتكوين الفرع  التربية  لمهن  الجهوي  للمركز 

 سابقا(   CPR)   بتازةمكناس  –لجهة فاس 

    علوم الحياة واألرض

 المعلوميات 

الشرق ملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة   --

 ن سابقا( والمعلمي تمركز تكوين المعلما –)بودير  بوجدة

والتكوين  -- باقي التخصصات التربية  لمهن  الجهوي  للمركز  الرئيسي  المقر 

 بوجدة لجهة الشرق 

 

 : أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي 

 

 التكوين التأهيليمقر  التخصص 

  المعلمات  تكوين  كزمر  –)بودير    بوجدةملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق   ملحق تربوي 

 الملحق االجتماعي  (سابقا والمعلمين

 واإلدارة ملحق االقتصاد 

 

أعاله  مبين  هو  ما  وفق  التكوين  بمقرات  االلتحاق  باالمر  والمعنيين  المعنيات  على  يتعين  ،  وعليه، 

    العاشرة صباحاالساعة  ابتداء من      2020دجنبر   09 األربعاء يوم  ابتداء من  وذلك  

 

 ع الملفات لعملية التسجيل وإيدا  2020دجنبر   12إلى   2020 دجنبر   09من تدة  المم تخصص الفترة  

   1  إعـــالن
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                           

 
 

الناجحات  كافة  علم  إلى  الشرق  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية  تنهي 

توظيف   مباراة  في  األكاديميةأوالناجحين  نونبر   ،طر  ملف    2020دورة  إعداد  إلى 

   التالية:واملكون من الوثائق  التأهيلي()التكوين التدريب 
 

افي تانصور  ✓  تان فوتوغر

 مطابقة لألصل من شهادة اإلجازة نسخ 04 ✓

 مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية  نسخ 03 ✓

من عقد االزدياد حديثة العهد تحمل االسم الكامل بالحروف    نسخ  03 ✓

ا  على  التوفر  عدم  حالة  )في  والالتينية  الالعربية  وطنية  لبطاقة 

 (عريف البيومترية للت

 ( Relevé d’identité Bancaire) شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي ✓

 السجل العدلي  ✓

  البدنية  السالمة  تثبت  العام  القطاع  طبيب  من  مسلمة  طبية  شهادة ✓

 ( ة)للمتدرب والعقلية

 )وفق النموذج رفقته(  تصريح بالشرف ✓
 

ظهر  على  ويكتب  بريدي  ظرف  داخل  املذكورة  الوثائق  كل  ا  هتوضع  ملتدرب)ة( اسم 

التكوين ومركز  ويودعوالتخصص  في   بمقر  ،  عنه  املعلن  التوزيع  )حسب  التكوين 

من:    1  اإلعالن املمتدة  الفترة  خالل  وذلك  املباراة(،  هذه  بنتائج   12إلى    09املرفق 

 .  2020دجنبر
 

   2  نإعـــال 

 

 
 



 ........................... التخصص: 

 ...........................  رت:

 

 تصريح بالشرف

 

 

 أنا املوقع أسفله ، السيد )ة( :  

 أصرح بشرفي أنني :  ، ..............................................  :للبطاقة الوطنية للتعريف رقم  )ة( الحامل

 النسبي؛لم أستفد من التقاعد  -

 لم يسبق لي االستفادة من املغادرة الطوعية ؛  -

أتحمل    - أني  و   ، آخر  مشغل  أي  مع  تشغيل  بعقد  حاليا  مرتبط)ة(  التبعات    كامل املسؤوليةغير  في 

 من مدونة الشغل.  42القانونية املترتبة عن املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 توقيع املصرح)ة( : 



ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 
الملحقون االجتماعيونالدريوشحمزة شيوب114006

الملحقون االجتماعيونالدريوشانس العجوري214001

الملحقون االجتماعيونالدريوشفاطمة رحمي314003

الملحقون االجتماعيونالدريوشابراهيم زعبط414008

الملحقون االجتماعيونالدريوشنزهة رحمي514010

الملحقون االجتماعيونالدريوشجواد  البطيوي 614002

الملحقون االجتماعيونالناظورمحمد أفقير113026

ي213018 الملحقون االجتماعيونالناظورنورالدين محجوب 

الملحقون االجتماعيونالناظورسكينة الوردي313020

الملحقون االجتماعيونالناظورنجالء حيون413014

الملحقون االجتماعيونالناظورغزالن شمالل513024

ي613004
 
الملحقون االجتماعيونالناظورمحمد المرزوق

الملحقون االجتماعيونالناظوريوسف ادرغيلي713025

ي813009 الملحقون االجتماعيونالناظوررشيد بشير

الملحقون االجتماعيونالناظورأمينة قروطي913021

الملحقون االجتماعيونبركانهشام الشهيلي 112004

الملحقون االجتماعيونبركانعبد االله اسنوسي212005

الملحقون االجتماعيونبركانسعيد بجدو312001

الملحقون االجتماعيونبركانفاتحة والحاج412002

الملحقون االجتماعيونبركانمحمد بومر512008

الملحقون االجتماعيونبركانمحمد بختاوي 612007

الملحقون االجتماعيونتاوريرتصفية العالمي115002

الملحقون االجتماعيونتاوريرتإلياس  لبيض215004

الملحقون االجتماعيونتاوريرترضوان بن عويش315011

الملحقون االجتماعيونتاوريرتوفاء بلقاسمي415001

الملحقون االجتماعيونتاوريرتعبد المجيد  سيسان 515010

الملحقون االجتماعيونتاوريرتحنان الصفار615015

الملحقون االجتماعيونجرادةحنان شلح117001

الملحقون االجتماعيونجرادةمحمد عيادي217006

الملحقون االجتماعيونجرادةابراهيم  ترينك 317003

ي417007
 
الملحقون االجتماعيونجرادةعبدالحق معروق

ي517002
 
الملحقون االجتماعيونجرادةبدرالدين الرماب

الملحقون االجتماعيونجرادةيوسف أزگاغ617004

الملحقون االجتماعيونجرسيفمحمد  بوشنياطة 116013

الملحقون االجتماعيونجرسيفحكيم الرشيدي 216027

ي316024 الملحقون االجتماعيونجرسيفرشيد كج 

الملحقون االجتماعيونجرسيفمحمد زرزة416033

الملحقون االجتماعيونجرسيفمحمد سنان516021

الملحقون االجتماعيونجرسيفعلي فناخ616026

الملحقون االجتماعيونفجيجخالد مرجيج118015

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

الملحقون االجتماعيونفجيجفاطمة بورزمة218009

الملحقون االجتماعيونفجيجابتسام العبوز318007

ي418012
الملحقون االجتماعيونفجيجمحمد البوراخ 

الملحقون االجتماعيونفجيجهشام بخوش518008

الملحقون االجتماعيونفجيجنورالدين  كبوري618016

الملحقون االجتماعيونوجدةيرسى لزرق111046

ي211001
الملحقون االجتماعيونوجدةشيماء بوتشيش 

الملحقون االجتماعيونوجدةجهان موساوي311034

الملحقون االجتماعيونوجدةايمان بكاوي411003

الملحقون االجتماعيونوجدةعبد اإلله مهداد511019

الملحقون االجتماعيونوجدةالهام شوراق611023

الملحقون االجتماعيونوجدةفاطمة الزهراء اكريمي711040

الملحقون االجتماعيونوجدةفاتحة الهاللي811010

وش 911037 الملحقون االجتماعيونوجدةحمزة قير

الملحقون االجتماعيونوجدةنوال مزي    غ1011024

بويونالدريوشخالد المسعودي124017 الملحقون الي 

ي 224030 بويونالدريوشحسام  مير  الملحقون الي 

بويونالدريوشفرح الطلجي324019 الملحقون الي 

ي424001
 
بويونالدريوشكريمة شقراب الملحقون الي 

بويونالدريوشآسية  أتتوح524026 الملحقون الي 

بويونالدريوشعبدالعالي عجوري624014 الملحقون الي 

ي724002 بويونالدريوشالزهرة االخض  الملحقون الي 

بويونالدريوشرفيق مروان824005 الملحقون الي 

بويونالدريوشاسماء لزعر924032 الملحقون الي 

بويونالدريوشسفيان  عزوزي 1024044 الملحقون الي 

بويونالدريوشبركان مهياوي1124012 الملحقون الي 

بويونالدريوشامنة جخروطي1224038 الملحقون الي 

بويونالدريوشمصطفل بلهادي1324033 الملحقون الي 

بويونالناظورانوار بركو123242 الملحقون الي 

بويونالناظورإيمان الهتهوت223226 الملحقون الي 

بويونالناظوركريمة اشعايب323062 الملحقون الي 

بويونالناظورعبداالله  راحو 423003 الملحقون الي 

بويونالناظورشيماء  شيكر523052 الملحقون الي 

بويونالناظوربلقاسمي عماد623202 الملحقون الي 

بويونالناظورليل افلواط723265 الملحقون الي 

بويونالناظورتورية فياللي823049 الملحقون الي 

ي923128
 
بويونالناظورعلي زيتوب الملحقون الي 

ي 1023149
بويونالناظورايوب  البعوس  الملحقون الي 

بويونالناظورمحمد أزحاف1123189 الملحقون الي 

بويونالناظورعبد الحكيم مالح1223046 الملحقون الي 
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مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي 1323251
بويونالناظورإكرام احمموس  الملحقون الي 

ي1423306
بويونالناظوريوسف الوشيج  الملحقون الي 

بويونالناظورعلي لغزاوي1523150 الملحقون الي 

بويونالناظورزكرياء الخربوش1623165 الملحقون الي 

بويونالناظورسهام افاون1723224 الملحقون الي 

بويونالناظورمحمد أبركراكي 1823131 الملحقون الي 

بويونالناظورأسامة بالهدي1923191 الملحقون الي 

بويونالناظوردينا الملكي2023295 الملحقون الي 

ة 122212 بويونبركانصابرين بنخض  الملحقون الي 

ي222213 بويونبركانأحمد  ديباخ  الملحقون الي 

ي322203
 
بويونبركانمحمد الميموب الملحقون الي 

بويونبركانرشيدة المالكي422125 الملحقون الي 

بويونبركاننورالهدى الدرقاوي522133 الملحقون الي 

بويونبركانأنس  مركوم622177 الملحقون الي 

بويونبركانمحمد ختاش722070 الملحقون الي 

بويونبركانحنان بنعودة822090 الملحقون الي 

بويونبركانفطيمة الزهراء رسار922018 الملحقون الي 

ي1022158 بويونبركانمحمد الطالب  الملحقون الي 

بويونبركانبدران بقاش1122041 الملحقون الي 

بويونبركانمحمد بالحاج1222033 الملحقون الي 

ق125021 بويونتاوريرتمليكة لي  الملحقون الي 

بويونتاوريرت محمود مجاهد225016 الملحقون الي 

بويونتاوريرتمصطف  بغات325091 الملحقون الي 

ي425017
 
بويونتاوريرتمحمد الحساب الملحقون الي 

وي525041 بويونتاوريرتخالد الي   الملحقون الي 

بويونتاوريرتالميلود مجاطي625061 الملحقون الي 

بويونتاوريرتعيش لدرع725065 الملحقون الي 

بويونتاوريرترشيد باليازيد825006 الملحقون الي 

ة  المنتض 925068 بويونتاوريرتبورس  الملحقون الي 

بويونتاوريرتوفاء انجادي1025079 الملحقون الي 

بويونتاوريرتحفيظة حمادي1125019 الملحقون الي 

ي127054 بويونجرادةسعيدة بشير الملحقون الي 

بويونجرادةاسماعيل اكيلي227014 الملحقون الي 

بويونجرادةالشيخ بنساعد327015 الملحقون الي 

بويونجرادةالعالية لحالل427052 الملحقون الي 

بويونجرادةلحسن عيادي527009 الملحقون الي 

ي فوزية627006
 
بويونجرادةحماب الملحقون الي 

بويونجرادةيحبر مهداوي727047 الملحقون الي 

بويونجرادةمصطف  زوكاري827008 الملحقون الي 

بويونجرسيفسكينة حسنون126070 الملحقون الي 
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مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

بويونجرسيففاطمة الزاوي226065 الملحقون الي 

بويونجرسيفسمية  خلد326068 الملحقون الي 

بويونجرسيفعبد الحق الصداف426114 الملحقون الي 

بويونجرسيفعمار العساوي526081 الملحقون الي 

بويونجرسيفياسير  قزبار626084 الملحقون الي 

بويونجرسيفرشيد بنطاطة726132 الملحقون الي 

ي826082
 

بويونجرسيفمحمد  مرموغ الملحقون الي 

بويونجرسيفعبداإلاله الكحص926057 الملحقون الي 

ديز1026115 بويونجرسيفسارة بنير  الملحقون الي 

بويونجرسيفنورالدين طبازة1126106 الملحقون الي 

بويونفجيجحسن بوعالل128038 الملحقون الي 

بويونفجيجالداوودي  امحمد228065 الملحقون الي 

بويونفجيجحليمة  بلطرش 328071 الملحقون الي 

بويونفجيجالحسير   اوعربية428033 الملحقون الي 

اهيم528060 بويونفجيجابتسام بني  الملحقون الي 

ي628004
بويونفجيجسليم زخنيب  الملحقون الي 

بويونفجيجمحمد امزان728043 الملحقون الي 

بويونفجيجمريم أزناك828062 الملحقون الي 

ي 928020
بويونفجيجحمزة حسيب  الملحقون الي 

ي1028036
بويونفجيجمراد لخليف  الملحقون الي 

بويونفجيج عبد الحميد المهري1128040 الملحقون الي 

بويونوجدةفاطمة الزهراء عباوي121397 الملحقون الي 

بويونوجدةفدوى التومي221624 الملحقون الي 

ي321155
بويونوجدةسكينة الريف  الملحقون الي 

بويونوجدةرضوان الخرس 421541 الملحقون الي 

بويونوجدةيرسى بومعرف521512 الملحقون الي 

بويونوجدةنوال تلهيمت621510 الملحقون الي 

بويونوجدةمحمد  عبدالقدوس 721152 الملحقون الي 

بويونوجدةمحمد الداهي821176 الملحقون الي 

بويونوجدةبسمة البطيوي921708 الملحقون الي 

ي1021551 بويونوجدةبدر الطيب  الملحقون الي 

بويونوجدةأسامة  لشهب1121387 الملحقون الي 

ي1221150 بويونوجدةهجر  الدهاخ  الملحقون الي 

بويونوجدةيوسف بن الطيب1321281 الملحقون الي 

بويونوجدةدعاء قيشي1421272 الملحقون الي 

ي1521516
 
بويونوجدةحكيمة عطواب الملحقون الي 

بويونوجدةملك   بنعبيد1621671 الملحقون الي 

بويونوجدةعبد الرزاق التازي1721611 الملحقون الي 

بويونوجدةخديجة الفرح1821801 الملحقون الي 

ملحقو االقتصاد واإلدارةالدريوشسليمان أسكور134061
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مباراة توظيف أطر األكاديمية
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حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي234024
 
ملحقو االقتصاد واإلدارةالدريوشمراد الزياب

ملحقو االقتصاد واإلدارةالدريوشوسام الطاوس334002

ملحقو االقتصاد واإلدارةالدريوشإلياس البعقيلي434020

ملحقو االقتصاد واإلدارةالناظورمحمد طلحا133244

ملحقو االقتصاد واإلدارةالناظورلطيفة برعيش233033

ي333030 ملحقو االقتصاد واإلدارةالناظورنعيمة  محبر

ملحقو االقتصاد واإلدارةالناظورمعاد الشايب433008

ملحقو االقتصاد واإلدارةبركانعفيفة حادوش132094

ي232143
ملحقو االقتصاد واإلدارةبركان نجية  حسيب 

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتسعيد بوفرقش135049

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتنورالدين بنحمو235119

ي335169
 
وب ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتحنان حير 

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتمحمد الضلعوي435142

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتمحمد ابركان535139

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتأيوب ملوك635168

ملحقو االقتصاد واإلدارةتاوريرتأسماء حشي735019

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةالياس انوار محمد بويفلة137001

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةصفاء بن الطيب237056

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةسلوى ايت سي بال337126

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةعبد القادر  اعمامو 437062

ي537013
 
ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةعلي  رحموب

ي 637007
ملحقو االقتصاد واإلدارةجرادةفاطمة الزهراء عيش 

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرسيفخالد لسيق136047

ملحقو االقتصاد واإلدارةجرسيفسليمة ايت عامر236024

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجايوب براهمي138039

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجمعاد خالدي238047

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجعبد الكبير جبوري338009

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجإسماعيل سعيد438071

قاوي538053 ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجازهور ض 

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجلحسن إمعلي638084

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجبودالل  نورالدين738074

ملحقو االقتصاد واإلدارةفجيجحسن أقوجيل838097

ي11314
األمازيغيةالناظورسمية اليوسف 

األمازيغيةالناظورمرزوق السعودي21315

األمازيغيةبركانالماس بنعقية11201

األمازيغيةبركانمحمد بركوش21208

ي 11506 األمازيغيةتاوريرتعبد الرحيم  مرجيج 

ي21507
 
األمازيغيةتاوريرتوفاء الحياب

األمازيغيةجرادةمحمد وبامو11703

األمازيغيةجرادةمونية  التازي21704
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

األمازيغيةجرسيفهاجر دوز11607

ي21606
 
األمازيغيةجرسيفوفاء ازهواب

األمازيغيةفجيجسعيد توالل11802

األمازيغيةفجيجحفيظة  لخشيش21801

األمازيغيةوجدةعبد الحكيم وموهو11104

ي  فرياض21105
األمازيغيةوجدةعبد الغب 

مزدوجالدريوشفاطمة الزهراء هدراج17667

مزدوجالدريوشفتيحة صبار27849

مزدوجالدريوشهواري سارة37444

مزدوجالدريوشلمياء منصور48204

ي58288 مزدوجالدريوشفوزية الطيب 

مزدوجالدريوشبثينة  بومالك67558

مزدوجالدريوشكوثر وعلي78252

مزدوجالدريوشفتحية أدراع87809

مزدوجالدريوشهشام بوهرية97886

مزدوجالدريوشالهام زاوكي107475

مزدوجالدريوشنورالدين اعراب118402

مزدوجالدريوشأمال السكوري128421

مزدوجالدريوشخالد ورحما138272

مزدوجالدريوشفاطمة الزهراء  منصور147818

مزدوجالدريوشأسماء أزواغ157989

مزدوجالدريوشمنال معلم168009

مزدوجالدريوشصباح كنضار178671

ى187109 مزدوجالدريوشاسماعيل بكير

مزدوجالدريوشحمزة عيكر197899

ي207719
 
مزدوجالدريوشمريم  الزياب

مزدوجالدريوشزينب بلقايد217442

مزدوجالدريوش أسماء الزواللي228742

ي237479 مزدوجالدريوشصالح الدين يعقوب 

مزدوجالدريوشالخامسة ديدي247998

مزدوجالدريوشمحمد الطائع257101

مزدوجالدريوشفاطمة الزهراء لمجون267219

مزدوجالدريوشمحمد بطوبة278149

مزدوجالدريوشمحمد المغرودي288633

ي297664
 
مزدوجالدريوشأسماء  الرسب

ة جريري308256 مزدوجالدريوشنصير

مزدوجالدريوشادريس  تيول317542

ي328069
 
مزدوجالدريوشحكيمة أصوق

ي338605 مزدوجالدريوشيوسف  قرتوب 

مزدوجالدريوشمحمد الطلحاوي347533
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوجالدريوشسومية روابح357892

مزدوجالدريوشاكرام رابجي367472

مزدوجالدريوشسناء شاحب378618

مزدوجالدريوشابتسام دحاوي388337

ة البدوري398598 مزدوجالدريوشنصير

مزدوجالدريوشوداد مالح407530

مزدوجالدريوشوهيبة شاكر417813

مزدوجالدريوشمحمد  بوسب 428075

مزدوجالدريوشلبب  طهريوي438244

مزدوجالدريوشعبدو  زغنون 448506

ي 458711
 
مزدوجالدريوشرحيمة رمضاب

مزدوجالدريوشايمان اكري467539

ي478612 مزدوجالدريوشبالل اليعكوب 

مزدوجالدريوشكوثر عزوزي487720

مزدوجالدريوشسعاد قدوري497824

مزدوجالدريوشهدى الشواي507826

مزدوجالدريوشانس الزراد517652

مزدوجالدريوشسهام الشاوي528794

مزدوجالدريوشمنار الناضي537478

مزدوجالدريوشعلي غردوش547949

ي  رشيد 557617
 
مزدوجالدريوشالغزراب

مزدوجالدريوشفاطمة ببوح567939

ي578691 مزدوجالدريوشخديجة مجدوب 

مزدوجالدريوشاحمد  يحياوي587451

مزدوجالدريوشامال حسناوي597820

مزدوجالدريوشغزالن  شليلي608212

مزدوجالدريوشاسماء اويعل618620

مزدوجالدريوشفتيحة المسافر628271

مزدوجالدريوشريم خربوش638653

مزدوجالدريوشحفيظة لكطاطي647852

مزدوجالدريوشوفاء القلدة658638

ازي668659 مزدوجالدريوشسارة الي  

مزدوجالدريوشمحمد زروالي678867

مزدوجالدريوشنورة غرسال687880

مزدوجالدريوشمزوغ زهير697821

ي707203
 
مزدوجالدريوشامينة الدرفوق

ي717368 مزدوجالدريوشخالد لعب 

مزدوجالدريوشفاطمة الزهراء مساوي727571

مزدوجالدريوشمريم زرفاوي737718

مزدوجالدريوشمجيد ابركان748263
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوجالدريوشمصطف  هشمي758332

مزدوجالدريوشاكرام بوهو767551

مزدوجالدريوشمحمد موسي778174

مزدوجالدريوشمحمد كرزال788240

مزدوجالدريوشسندس شماللي798604

مزدوجالدريوشسمير احمادوش807935

ي817200
 
مزدوجالدريوشسفيان أصوق

ي828603
 
مزدوجالدريوشياسير   دحوب

وي837434 مزدوجالدريوشفؤاد مغير

مزدوجالدريوشالهام طالب847452

ي858188 مزدوجالدريوشيجي  حج 

مزدوجالدريوشخولة حشالف868012

مزدوجالدريوشحنان الباز 878292

مزدوجالدريوشايوب العبدالوي888818

مزدوجالدريوشسهام لوكيلي897461

ي907895
 
مزدوجالدريوشسارة رحماب

ي918626
 
مزدوجالدريوشسليمان العثماب

ة بركاس928686 مزدوجالدريوشعشير

مزدوجالدريوشصابرين قديري937662

مزدوجالدريوشمحمد بولخريف948623

مزدوجالدريوشمحمد المرابطي957822

مزدوجالدريوشمحمد  المرشوخي967850

مزدوجالدريوشوداد قاسمي978737

مزدوجالدريوشمحمد باجو987217

مزدوجالدريوشسهام دحو997372

مزدوجالدريوشخديجة لمسياح1008068

مزدوجالدريوشنوال  الهشامي1018232

مزدوجالدريوشعبدالسالم بغرارة1028602

مزدوجالدريوشابتسام يحياوي1037171

مزدوجالدريوشنعيمة  القيش1048179

ي1058333
 
مزدوجالدريوشإكرام العبدوب

مزدوجالدريوشفاطمة المغاري1068470

مزدوجالدريوشسارة بن مول1077724

مزدوجالدريوشيامنة أبوالقاسمي1087840

مزدوجالدريوشسارة كوجيل1098222

مزدوجالدريوشفاطمة مختاري1108489

مزدوجالدريوشرجاء بلوط1117484

مزدوجالدريوشأميمة علوي1127174

ي1137177
مزدوجالدريوشابتسام لمريب 

مزدوجالدريوشفاطمة الزهراء صوري1147891
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي1157938
 
مزدوجالدريوشأنس سليماب

مزدوجالدريوشزهية  بومزالك1168253

مزدوجالدريوشإكرام احرى1178258

ي1187582
مزدوجالدريوشعمرو اليجدايب 

مزدوجالدريوشسناء الحاكمي1198480

ي1208687 مزدوجالدريوشصالح اوالدالعرب 

ى مختاري1218100 مزدوجالدريوشبرس 

مزدوجالدريوشايمان خنوسي1227300

مزدوجالدريوشعبد الموجيب لحلو1238505

مزدوجالدريوشنبيل الهياللي1248477

ي1258693
مزدوجالدريوشسفيان اليوسف 

مزدوجالدريوشعبدالواحد عمي1267524

مزدوجالدريوشنجاة الفروسي1277602

مزدوجالدريوشزينب ينعوري 1288743

مزدوجالدريوشرشيدة فهيم1298585

مزدوجالدريوشرشيدة علو1307837

مزدوجالدريوشإسالم الكراري1318622

مزدوجالدريوشزهرة المعيوف1327806

مزدوجالدريوشعبدالحق الساهل1337237

مزدوجالدريوشمحسن بياض1348460

مزدوجالدريوشبالل الطاهري1358826

مزدوجالدريوشوفاء رمضان1368827

مزدوجالدريوشعبد الرحيم غنان1377332

مزدوجالدريوشسمير الشيخ اشن1387855

مزدوجالدريوشيوسف قداوي1398076

مزدوجالدريوشمنير  احدادي1408342

ي12323
مزدوجالناظورفدوى معاس 

ي22716
مزدوجالناظورفتيحة الشيج 

ي32325
مزدوجالناظورحسنية الفونب 

مزدوجالناظورزكية  منير42917

مزدوجالناظورعبد الرحمان كلوط52831

مزدوجالناظورأسماء لشهاب62562

مزدوجالناظورسارة رضوان73164

مزدوجالناظوردينا  اهرامي82511

مزدوجالناظورحسناء امرين92491

مزدوجالناظورسعاد رحاوي 102494

مزدوجالناظورنادية بوعالم112247

مزدوجالناظورمحمد بنجدي122372

مزدوجالناظورعبير اشان132474

مزدوجالناظورياسير  بهمو142880
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي152838 مزدوجالناظورلمياء الباب 

ى عاشور162030 مزدوجالناظوربرس 

مزدوجالناظوراسماء االقمادي172393

مزدوجالناظورنوال بصدار182856

ي192976 نوب 
مزدوجالناظورادريس رس 

مزدوجالناظورمريم البودي202080

مزدوجالناظورسلم مالك212362

ي222972
مزدوجالناظورأسماء البوجدايب 

ي232873
 
مزدوجالناظور سارة  العمراب

مزدوجالناظوررانية بوراس242366

مزدوجالناظورشيماء المساوي252027

مزدوجالناظورمريم بن فارس262475

مزدوجالناظورسكينة  سابوت 272960

ي282915
مزدوجالناظورشيماء البلعيش 

مزدوجالناظورأسماء الشاوي292983

مزدوجالناظورنسام الكبدة302157

مزدوجالناظورسهام  الحيمر 312545

مزدوجالناظورسهام السالمي322719

مزدوجالناظورنعيمة أمزيان332133

مزدوجالناظورنرسين فروج342517

مزدوجالناظورمروان بلمامون352688

مزدوجالناظوريوسف مازوز 362948

مزدوجالناظورليل  الزموري373041

مزدوجالناظورسكينة مهرية382191

مزدوجالناظورلمياء ازواوي392263

مزدوجالناظورياسمينة الزغدودي402018

مزدوجالناظورهناء حرمي412902

مزدوجالناظورفاطمة مختاري423036

ي432279 ي الوهاب 
مزدوجالناظوررباب لمريب 

مزدوجالناظورلمياء بكريوي442304

مزدوجالناظورايمان البوشيشاوي453016

ي462477
مزدوجالناظورسكينة الحسب 

ي472550
 
مزدوجالناظوراميمة شحالق

مزدوجالناظورنهال بولحروز482350

مزدوجالناظوردرويش فاطمة الزهراء492703

مزدوجالناظورعفاف افقير502069

مزدوجالناظورالسعيدي فاطمة الزهراء512112

مزدوجالناظورفريدة لمقدمي522568

مزدوجالناظورفاطمة بوجمعاوي532286

ي542419
 
مزدوجالناظورصابرين عثماب
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوجالناظورحفيظة معنان552119

مزدوجالناظورالهام اكرتيت562612

مزدوجالناظورمحمد البوزيدي572026

مزدوجالناظورسالمير  فهيم582634

مزدوجالناظورنبيل بولهبوب592891

مزدوجالناظورسفيان القيمي602504

ي612657
مزدوجالناظورشيماء البجدايب 

مزدوجالناظورسلوى الحرشاوي622546

ي632070
 
مزدوجالناظورسلوى كانوب

ة الفوج642273 مزدوجالناظورسمير

مزدوجالناظورتورية  لمسيح652222

مزدوجتاوريرتايمان بوعياش14492

مزدوجتاوريرتمحمد االركو24579

مزدوجتاوريرتاغزالة البكري34236

مزدوجتاوريرتالزهرة بنصناع45100

مزدوجتاوريرتهجر مزهار54360

مزدوجتاوريرتوداد حافظ65071

مزدوجتاوريرتسعاد العالمي74097

ي84831
 
ى الدحماب مزدوجتاوريرتبرس 

اهمي94444 مزدوجتاوريرتفاطمة لي 

مزدوجتاوريرتنجاة حمامة104300

ي114840 ى حاخ  مزدوجتاوريرتبرس 

مزدوجتاوريرتفدوى تيفاوي124729

ي134588
 
مزدوجتاوريرتفتيحة العوب

مزدوجتاوريرتنادية عيادي144836

مزدوجتاوريرتياسير  بلباش155006

مزدوجتاوريرتعبدالرحيم قدوري164098

مزدوجتاوريرتليل رحاوي174231

مزدوجتاوريرتفوزية بوعبدهللا184766

ي194428
مزدوجتاوريرتمحمد حنيب 

مزدوجتاوريرتفاطمة  حشبان204900

مزدوجتاوريرتلمياء اضور214527

مزدوجتاوريرتفطيمة مهداوي224724

مزدوجتاوريرتأميمة  طنطاوي 234963

مزدوجتاوريرتكوثر مزوار244994

ي254510
 

مزدوجتاوريرترشيد تالغ

ي264800
 
مزدوجتاوريرتعزيزة مرزوق

مزدوجتاوريرتسمية خرخوش274494

ي285064
 
مزدوجتاوريرتمحمد اليماب

مزدوجتاوريرتجميلة  عبدالسميع 295069
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي304505
 
مزدوجتاوريرتحورية اسليماب

ي314891
 
مزدوجتاوريرتحفصة رحماب

مزدوجتاوريرتأسية غزالي324879

ي334229
مزدوجتاوريرتجهاد لفض 

مزدوجتاوريرتسناء عباسي344379

مزدوجتاوريرتأسماء  الحسناوي354811

مزدوجتاوريرتصفاء زرهاوي364926

مزدوجتاوريرتحنان ورقية374226

مزدوجتاوريرتفاطمة الزهراء فزازي384741

مزدوجتاوريرتإكرام شحالل395070

مزدوجتاوريرتابتسام لغال404476

مزدوجتاوريرتفاطمة  بوملحاف414617

مزدوجتاوريرتمروان شلح424821

مزدوجتاوريرتسعاد حمامة435137

مزدوجتاوريرتنادية كراد444851

مزدوجتاوريرتإيمان جمعي455083

مزدوجتاوريرتهيبة بلحية465148

ين بوطهر474455 مزدوجتاوريرتصي 

مزدوجتاوريرتفاطمة الزهراء قيشي484845

مزدوجتاوريرتصليحة بورحيم495139

مزدوجتاوريرتاكرام كريم504917

مزدوجتاوريرترجاء عيادي514118

مزدوجتاوريرتفاطمة الزهراء  مغفوري524507

ي534519
مزدوجتاوريرتنزهة اخليف 

مزدوجتاوريرتحنان مكراش544215

ي554245
 
مزدوجتاوريرتفريد العوب

مزدوجتاوريرتاحمد عياد564442

مزدوجتاوريرتسمية عبيدي574139

مزدوجتاوريرتعبد العزيز مهداوي584846

مزدوجتاوريرتغزالن شباب594592

مزدوجتاوريرتزكرياء المومن605159

مزدوجتاوريرترشيد بنونة614011

ي624467
 
مزدوجتاوريرترباب الزياب

مزدوجتاوريرتفريدة سحنون634945

مزدوجتاوريرتهشام  باليازيد645092

ي654587 مزدوجتاوريرتفدوى الخروب 

مزدوجتاوريرتعبد الحق عاشور664620

مزدوجتاوريرتمليكة لمدور674130

مزدوجتاوريرتمحمد ختالة684723

مزدوجتاوريرتزكرياء الكملي694801
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي704982
مزدوجتاوريرتاسماء حسايب 

ي714219
 
مزدوجتاوريرتإدريس العوب

مزدوجتاوريرتمليكة  بلعرسي724480

غي734744
مزدوجتاوريرتمحمد رس 

مزدوجتاوريرتهجر ابن الحاج745059

مزدوجتاوريرتكريم مشيدة754210

مزدوجتاوريرتمارية ازبائر765073

ي775074 مزدوجتاوريرتهند مير

مزدوجتاوريرتفاطمة الزهراء حمودة784120

مزدوجتاوريرتخديجة بادر794732

مزدوجتاوريرتايمان مشهول804958

مزدوجتاوريرتأمال حالي814992

مزدوجتاوريرتمحمد برحيل824279

يف834419 مزدوجتاوريرتمراد الرس 

مزدوجتاوريرتغزالن ملحاوي 844911

مزدوجتاوريرتنجية بوسجرة855063

مزدوججرسيفعبد الصمد تواهري16056

مزدوججرسيففريد حالي26433

مزدوججرسيففاطمة الزهراء عالي36570

مزدوججرسيفسمير المنصوري 47057

مزدوججرسيفسعيد الحر56547

مزدوججرسيفأسماء طنكول66565

مزدوججرسيففاطمة الزهراء البوريمي76825

ي86829 مزدوججرسيفعبدالرزاق المرخ 

مزدوججرسيفأميمة حلحول96440

ودي 106587 مزدوججرسيفعبدالوهاب  الي 

مزدوججرسيفمحسن القاسمي116508

مزدوججرسيفمحمد لوكيلي126185

ة  العجاج 136467 مزدوججرسيفسمير

مزدوججرسيفنعيمة بنعيش146582

ي156053
مزدوججرسيفهجر حواض 

مزدوججرسيفرشيد لبوغ166345

مزدوججرسيفحسناء السامجي176473

مزدوججرسيفغزالن قاسمي186286

مزدوججرسيفهاجر القماح196846

مزدوججرسيفسامية داودي207060

مزدوججرسيفحنان مقران216201

مزدوججرسيفادريس كركيط226184

ي236192
 
ة الصادق مزدوججرسيفسمير

مزدوججرسيفمريم اتريرس246389
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوججرسيفنبيلة بوبوش256630

مزدوججرسيفحنان  الزاهر 266047

مزدوججرسيفتوفيق المطميط276503

مزدوججرسيففاطمة العبدالوي286969

مزدوججرسيفحادة  والفيل296388

مزدوججرسيفالطيب أزروال306262

مزدوججرسيفمونة الهشمي316595

مزدوججرسيفزهور اينشي326288

ي336449 مزدوججرسيفخديجة قهواخ 

ي346629
 
مزدوججرسيفمصطف   معاق

مزدوججرسيفلطيفة الرملي356603

ي366766 مزدوججرسيففاطمة  الحجاخ 

ي377010
 
مزدوججرسيفمحمد  الصوب

مزدوججرسيففاطمة سباب386167

ي396839
 
ب مزدوججرسيفعزالدين الي 

مزدوججرسيفعبد القادر العيساوي406462

مزدوججرسيفسعيدة ابرشان416666

مزدوججرسيف سكينة الرب  ع427020

مزدوججرسيف نور الدين حشي436832

مزدوججرسيفمحمد امير  بن رحو446230

مزدوججرسيفالياس اعرج456831

مزدوججرسيفنعيمة  بهطاط466297

مزدوججرسيفخالدة رقيب476374

مزدوججرسيفياسير  الدمعي486375

مزدوججرسيفصفاء بن تاها496509

ي506483
مزدوججرسيفسارة القرس 

مزدوججرسيفمريم عباد516769

مزدوججرسيفيوسف النبالي526949

مزدوججرسيفعبداإلله خباز537021

مزدوججرسيفجهاد الموساوي546183

مزدوججرسيفمونية الزنطار556338

مزدوججرسيفحكيمة طيو566378

مزدوججرسيفمحمد مخلص576775

مزدوججرسيفحمزة العفوي586953

مزدوججرسيفشيماء لحرش596281

مزدوججرسيفحفصة أغمير606429

مزدوججرسيفياسير  مجعاد616447

مزدوججرسيفمحمد مداح626731

ي636306 مزدوججرسيففاطمة نصير

مزدوججرسيفابتسام بوراس646922
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوججرسيفسارة امالل656139

مزدوججرسيفرشيد الرميش666448

ي بغا677047 مزدوججرسيفالعرب 

ي راسو 686664
مزدوججرسيففاطمة الزهراء حاض 

مزدوججرسيفطارق لمقدم696240

مزدوججرسيفإكرام زكري706400

مزدوججرسيفنورالدين لبوغ716453

ي726905
مزدوججرسيفيونس الكورس 

مزدوججرسيفزكية اليحياوي736888

مزدوججرسيفحسناء  مصغار746822

مزدوججرسيفالمكي المحب756250

مزدوججرسيففرح بوشارب766280

مزدوججرسيفإكرام لمقدمي776194

مزدوججرسيففدوى قشقوش786562

مزدوججرسيفايمان بوبكر796245

مزدوججرسيفبديعة  المزكر 806008

مزدوججرسيفميمونة حفيظ816347

مزدوججرسيفعزالدين شاطو826751

مزدوججرسيفالطاوسة بوشطيطة 836141

مزدوججرسيفرشيدة مختاري846373

مزدوججرسيفمينة اغروض857004

مزدوججرسيفاحمد  مرسور 866410

مزدوججرسيفعبدالرحمان اسباغي876563

مزدوججرسيفسهام لعرج886366

ي897048
 
مزدوججرسيفرضوان الحرب

مزدوججرسيفزيد زغودة906437

مزدوجفجيجحميد أوفقير19645

ي 29792 مزدوجفجيجعبدالكريم باخ 

مزدوجفجيجنورالهدى عرباوي39785

مزدوجفجيجنعيمة  بصيالت49633

مزدوجفجيجوفاء قدوري59649

مزدوجفجيجمب  ددوش69133

مزدوجفجيجهشام  أوجو79772

مزدوجفجيجرابحة أمالل89246

مزدوجفجيجعتيقة ديدي99808

مزدوجفجيجحمزة حماوي109647

مزدوجفجيجالشيماء صالجي119749

مزدوجفجيجكريم ايكن129726

ي139747
مزدوجفجيجفائزة جنف 

مزدوجفجيجفاطنة اعبيد149650
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوجفجيجحسناء أوراغ159253

مزدوجفجيجخديجة طويل169102

مزدوجفجيجفاطمة الزهراء  دياب179506

مزدوجفجيجحسناء الحمري189577

ي199646
 

مزدوجفجيجنجاة توباغ

مزدوجفجيجخديجة السالمة209688

مزدوجفجيجفتيحة حمادي219034

مزدوجفجيجوفاء بن قادة229477

مزدوجفجيجالحسير   الخريشي239575

مزدوجفجيجمحمد جرار249706

مزدوجفجيجعثمان ادراوشة259581

مزدوجفجيجدنيا حيدة269640

ي279447
مزدوجفجيجمنار بوشيج 

مزدوجفجيجيونس بوبكري289569

مزدوجفجيجسعاد حلومي299298

مزدوجفجيجحفصة بن عيش309322

ة  سالمي319643 مزدوجفجيجسمير

مزدوجفجيجرجاء اماللن329364

مزدوجفجيجعبد هللا أولخوش339079

مزدوجفجيجنعيمة  منصوري 349588

مزدوجفجيجفاطمة امنعي359009

مزدوجفجيجمرية لكحل369571

مزدوجفجيجحورية شانة379243

مزدوجفجيجعبد الرحيم بومرارن389474

مزدوجفجيجزينب مكطوف399745

مزدوجفجيجزينب موساوي409675

مزدوجفجيجعبدالرحيم حامدي419796

ف الدين  بن طاهر 429306 مزدوجفجيجرس 

مزدوجفجيجزينب بونيف439660

مزدوجفجيجامحمد الكوال449137

مزدوجفجيجخديجة ويحالن 459425

مزدوجفجيجخولة بوهراوى469794

ي479044
مزدوجفجيجعبدهللا الحسب 

مزدوجفجيجنادية ميلودي489789

ون499627 ى احير  مزدوجفجيجبرس 

مزدوجفجيجابراهيم عبال509096

ي519499
 
ة الرنداب مزدوجفجيجنصير

مزدوجفجيجشكيب محداد529355

مزدوجفجيجفاطمة هيو539492

مزدوجفجيجزهرة اعراب549266
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

مزدوجفجيجنزهة الكمراوي559562

مزدوجفجيجمنية بكراوي569582

مزدوجفجيجمريم  برحيلي579684

مزدوجفجيجزهير الزايري589771

مزدوجفجيجيوسف الحرمة599281

مزدوجفجيجعبد الخالق  غربال609285

مزدوجفجيجخالد الماخي619736

مزدوجفجيجعبد هللا بوجضاض629446

وكة بنعلي639108 مزدوجفجيجمي 

مزدوجفجيجسفيان لصهب649787

مزدوجفجيجخديجة عيساوي659013

مزدوجفجيجسعاد قادري669822

مزدوجفجيجنجاة مكطوف679813

مزدوجفجيجمحمد بزي689308

مزدوجفجيجبوجمعة بوخنفرة699138

مزدوجفجيجنجاة بلمصطف 709558

مزدوجفجيجلطيفة امنعي719319

مزدوجفجيجناجية صدوك729811

ي739346
 
ي العجاب

مزدوجفجيجعبد الغب 

مزدوجفجيجمريم االدريشي749113

مزدوجفجيج فاطمة بن عال759503

ى  دويدح769296 مزدوجفجيجبورس 

ي779728
مزدوجفجيجسهام بف 

مزدوجفجيجرجاء وفقير789520

مزدوجفجيجفاطمة اوعجاجة799644

مزدوجفجيجيوسف برخ 809017

ي1205001
 الرياضياتاألكاديميةرشيد  ارزيب 

 الرياضياتاألكاديميةعبد الصمد موفق2205116

ي 3205642
 
 الرياضياتاألكاديميةنرسين دحماب

 الرياضياتاألكاديميةمنال دزيري4205141

 الرياضياتاألكاديميةعبد اإلله  شاهي5205451

 الرياضياتاألكاديميةسعيد مصاري6205615

 الرياضياتاألكاديميةفايزة  حبوسة 7205197

 الرياضياتاألكاديميةعبدالقادر  اكيلي8205518

 الرياضياتاألكاديميةسهام حرحار9205327

 الرياضياتاألكاديميةمحمد حسنون10205410

 الرياضياتاألكاديميةخديجة عالي11205196

ي محمدي12205641
 
 الرياضياتاألكاديميةعبدالغاب

 الرياضياتاألكاديميةخليل الگرماط13205528

 الرياضياتاألكاديميةيرسى  بوعرورو14205034
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

 الرياضياتاألكاديميةحمزة خمخم15205195

 الرياضياتاألكاديميةعبد الفتاح المكرود16205432

 الرياضياتاألكاديميةحنان العود17205189

 الرياضياتاألكاديميةشيماء بلمكي18205405

 الرياضياتاألكاديميةالزهراء جديدي19205215

 الرياضياتاألكاديميةمحمد الوالي20205431

ي21205504
 الرياضياتاألكاديميةكوثر قاض 

 الرياضياتاألكاديميةفاطمة الزهراء بن عوات22205185

ي23205191  الرياضياتاألكاديميةهشام الطيب 

 الرياضياتاألكاديميةفاطمة الزهراء  بنلقائد 24205421

 الرياضياتاألكاديميةعمر  بودخيلي 25205611

 الرياضياتاألكاديميةيونس الطير26205009

 الرياضياتاألكاديميةعبد العلي طجيو27205022

 الرياضياتاألكاديميةعادل البداوي28205351

ي29205306
 
 الرياضياتاألكاديميةياسير  الحقوب

 الرياضياتاألكاديميةعبداللطيف بوبو30205509

 الرياضياتاألكاديميةأسماء بنيوب31205638

 الرياضياتاألكاديميةفاطمة الزهراء بوتغواوين32205361

 الرياضياتاألكاديميةرجاء بن يحبر33205119

 الرياضياتاألكاديميةوفاء مداح34205212

 الرياضياتاألكاديمية إيمان عبداالوي35205357

 الرياضياتاألكاديميةحمزة الكياللي36205419

 الرياضياتاألكاديميةهاجر اسنوسي37205324

ي 38205192
 
 الرياضياتاألكاديميةصالح الدين شنوق

وق بوغيالس39205607  الرياضياتاألكاديميةرس 

 الرياضياتاألكاديمية شيماء واعمران40205355

 الرياضياتاألكاديميةأنس  الدراسي41205501

 الرياضياتاألكاديميةمحمد اجبارة42205634

 الرياضياتاألكاديميةحسناء بوزرود43205006

 الرياضياتاألكاديميةعبد الكريم خدا44205425

ي45205202
 
 الرياضياتاألكاديميةأحالم  جعواب

 الرياضياتاألكاديميةحسن جابري46205309

 الرياضياتاألكاديميةياسير  بنعدو47205502

 الرياضياتاألكاديميةعماد مصباخي48205544

 الرياضياتاألكاديميةصابرين الخالدي49205106

 الرياضياتاألكاديميةعبدهللا حميدي 50205028

 الرياضياتاألكاديميةعزيزة المساعف51205446

ى  العلمي52205621  الرياضياتاألكاديميةبرس 

 الرياضياتاألكاديميةكوثر بوقريض53205635

 الرياضياتاألكاديميةخديجة  ادخيل54205104
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

 الرياضياتاألكاديميةحفيظ أشن55205156

 الرياضياتاألكاديميةهاجر عالوي56205204

 الرياضياتاألكاديميةمحمد  هيلمي57205340

 الرياضياتاألكاديميةمحمد بوشكارة58205435

 الرياضياتاألكاديميةعبد الحفيظ أوباحا59205602

 الرياضياتاألكاديميةحفصة براز60205422

 الرياضياتاألكاديميةمحمد بوشنكور61205146

 الرياضياتاألكاديميةخولة زايد62205194

 الرياضياتاألكاديميةمحمد مزكوري63205532

 الرياضياتاألكاديميةعبد الكريم مير64205315

ي65205023
 
 الرياضياتاألكاديميةماجدة خلوف حسوب

 الرياضياتاألكاديميةاسماعيل أيناو66205512

 الرياضياتاألكاديميةدونيا بوعبدهللا67205505

االجتماعياتاألكاديميةشيماء  الهكار1204401

ي2204525
 
ب االجتماعياتاألكاديميةنبيل الي 

ي3204092
 
االجتماعياتاألكاديميةخالد حماب

االجتماعياتاألكاديميةابراهيم شعرة4204531

ى عبداالوي5204205 االجتماعياتاألكاديميةبورس 

االجتماعياتاألكاديميةنجاة الكيحل6204802

االجتماعياتاألكاديميةعمر العيساوي7204587

االجتماعياتاألكاديميةمنير ايدر8204031

االجتماعياتاألكاديميةياسير  المرسي9204045

االجتماعياتاألكاديميةهاجر خيبش10204094

االجتماعياتاألكاديميةنورالدين  بوشنافة11204120

االجتماعياتاألكاديميةمصطف  اركيك12204553

االجتماعياتاألكاديميةمحمد الطاهري13204276

االجتماعياتاألكاديميةفاطمة اخلف14204596

ي15204746  معير 
االجتماعياتاألكاديميةمصطف 

االجتماعياتاألكاديميةعبد المول بوفتات16204710

االجتماعياتاألكاديميةمحمد قيقش17204579

ي18204505 االجتماعياتاألكاديميةميمون ناخ 

االجتماعياتاألكاديميةالهام بوسكور19204230

االجتماعياتاألكاديميةرشيد  عالوي 20204832

االجتماعياتاألكاديميةمصطف  المرابط21204009

االجتماعياتاألكاديميةهشام يجي 22204053

االجتماعياتاألكاديميةأمال خونة23204517

ي24204417
 
االجتماعياتاألكاديميةاحمد العوب

االجتماعياتاألكاديميةمنير دجبور25204117

ي26204058 االجتماعياتاألكاديميةزكية  ناخ 

االجتماعياتاألكاديميةعبد الرحيم لشعل27204014
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

االجتماعياتاألكاديميةحفيظ بومغادر28204290

االجتماعياتاألكاديميةياسير  فكراش29204586

ي30204424
 
االجتماعياتاألكاديميةبدر العمراب

االجتماعياتاألكاديميةنورالير  علوش31204752

االجتماعياتاألكاديميةمحمد اوعليت32204110

االجتماعياتاألكاديميةالحسير  الصغير33204456

االجتماعياتاألكاديميةأسامة  اليحياوي34204202

االجتماعياتاألكاديميةعزيز الكوش35204114

االجتماعياتاألكاديميةلخض   بوعيشة 36204714

االجتماعياتاألكاديميةامحمد قساري37204442

االجتماعياتاألكاديميةفاطمة درويش38204707

االجتماعياتاألكاديميةرمضان شبالوي39204406

االجتماعياتاألكاديميةحنان حركاس40204243

ة  بوراس 41204018 االجتماعياتاألكاديميةنصير

االجتماعياتاألكاديميةيورسى الكاة42204520

اح43204591 االجتماعياتاألكاديميةمحمد رس 

االجتماعياتاألكاديميةسفيان اسماعيلي44204425

االجتماعياتاألكاديميةشفيقة العابد45204580

االجتماعياتاألكاديميةميمون الحجري46204503

االجتماعياتاألكاديميةبالل علييو47204042

ي48204004
 
االجتماعياتاألكاديميةفاطمة الوزاب

االجتماعياتاألكاديميةعبد الحفيظ وعبود49204059

االجتماعياتاألكاديميةنجاة فضيل50204595

بية االسالميةاألكاديميةأسامة  الهدار1208486 الي 

ي2208404
 
بية االسالميةاألكاديميةعبد االاله التفراوب الي 

بية االسالميةاألكاديميةخديجة  أتبدها3208084 الي 

بية االسالميةاألكاديميةعبد الكريم عالوي4208384 الي 

ي5208802
ي صديف 

بية االسالميةاألكاديميةعبد الغب  الي 

بية االسالميةاألكاديميةسهام  المسعودي6208688 الي 

بية االسالميةاألكاديميةنورا ادريشي7208276 الي 

غي8208004
بية االسالميةاألكاديميةحمزة رس  الي 

بية االسالميةاألكاديميةرشيد زكاري9208452 الي 

بية االسالميةاألكاديميةمحمد ازيرار10208290 الي 

بية االسالميةاألكاديميةمحمد ليلي11208070 الي 

ي12208612 بية االسالميةاألكاديميةنبيل بشير الي 

بية االسالميةاألكاديميةمنير  باحوس13208271 الي 

ي14208855 بية االسالميةاألكاديميةفؤاد أبلحاخ  الي 

بية االسالميةاألكاديميةنبيل هاللي15208031 الي 

بية االسالميةاألكاديميةعبد الحكيم  العطار16208942 الي 

بية االسالميةاألكاديميةحنان ملوك17208868 الي 
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي بنجلون18208098
 
بية االسالميةاألكاديميةهاجر مداب الي 

ي19208297 بية االسالميةاألكاديميةيارس يعقوب  الي 

بية االسالميةاألكاديميةمنال كوهوس20208422 الي 

بية االسالميةاألكاديميةيحبر الدامي21208611 الي 

بية االسالميةاألكاديميةزكرياء بوانشوشان22208857 الي 

بية االسالميةاألكاديميةنورالدين الكياللي23208805 الي 

بية االسالميةاألكاديميةمحمد لغماري24208234 الي 

بية االسالميةاألكاديميةإسماعيل لزرق25208656 الي 

بية االسالميةاألكاديميةياسير  المخطاري26208971 الي 

بية االسالميةاألكاديميةأيوب  باحلو27208371 الي 

بية االسالميةاألكاديميةنورالدين  بوفول28208087 الي 

بية االسالميةاألكاديميةعمر شقرون29208357 الي 

بية االسالميةاألكاديميةمحمد  أوسليم 30208088 الي 

بية االسالميةاألكاديميةعبد  الرحمان صديق31208959 الي 

بية االسالميةاألكاديميةمحمد بالل32208731 الي 

بية البدنيةاألكاديميةعبدالرحيم خريمش1209021 الي 

بية البدنيةاألكاديميةنورالدين عال2209506 الي 

بية البدنيةاألكاديميةيوسف عمالي3209119 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد جبارة4209504 الي 

بية البدنيةاألكاديميةسفيان  كندوز5209120 الي 

بية البدنيةاألكاديميةجواد الداودي 6209309 الي 

بية البدنيةاألكاديميةإيمان عزوزي 7209503 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد شاعري8209020 الي 

بية البدنيةاألكاديميةيوسف عيساوي9209204 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد احريف10209007 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد فياللي 11209509 الي 

ي12209203
 
بية البدنيةاألكاديميةمحمد زياب الي 

بية البدنيةاألكاديميةبدر البدوي13209146 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد مير14209112 الي 

ائر15209154 بية البدنيةاألكاديميةزينب بي   الي 

بية البدنيةاألكاديميةمصطف  أعيساين16209142 الي 

بية البدنيةاألكاديميةياسير  سبيع17209148 الي 

بية البدنيةاألكاديميةعبد الناض العابد18209144 الي 

بية البدنيةاألكاديميةعدنان زعاف19209015 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد بادي20209104 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمود اشنيفخ21209141 الي 

بية البدنيةاألكاديميةامينة    كعوش 22209138 الي 

ي23209401 بية البدنيةاألكاديميةآمنة مجدوب  الي 

بية البدنيةاألكاديميةسعاد رمضان24209508 الي 

بية البدنيةاألكاديميةسفيان الويزي25209151 الي 
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مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

بية البدنيةاألكاديميةعلي بردغي26209308 الي 

بية البدنيةاألكاديميةيونس  عالل27209004 الي 

بية البدنيةاألكاديميةمحمد أمير  بوكرع28209032 الي 

بية البدنيةاألكاديميةعمر دغو    29209414 الي 

ي1207538 ياء والكيمياءاألكاديميةيجي تير  الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةأحمد بنطالب2207094 الفير 

ي3207611 ياء والكيمياءاألكاديميةعبداالله فرخ  الفير 

ت4207749 ياء والكيمياءاألكاديميةزوهير  ابوتبارس  الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةلبب  االطرش5207060 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةحفيظ ازروال6207269 الفير 

ي7207634
 
ياء والكيمياءاألكاديميةعبد الحق زروق الفير 

ي8207072
ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد  صديف  الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةالهام الزاكي9207519 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةسكينة لشهب10207550 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةزكرياء باه11207718 الفير 

واغ12207013 ياء والكيمياءاألكاديميةعائشة  بي   الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد زروالي13207412 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةجهان رسبوت14207310 الفير 

ي15207065
 
ياء والكيمياءاألكاديميةمريم الدحماب الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةإكرام عزيز16207635 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةانس خردلي17207571 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةخولة بوداد18207722 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةالساسي معراض19207428 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةياسير  ملحاوي20207253 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةصوفيا امريمي21207242 الفير 

ي22207576
ياء والكيمياءاألكاديميةسفيان حسيب  الفير 

ي23207098
 
ياء والكيمياءاألكاديميةنورالدين الحقوب الفير 

ي24207738
 
ياء والكيمياءاألكاديميةخديجة دحماب الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد عيادي25207581 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةيونس  ابن هليلة 26207430 الفير 

ي27207241
 
ياء والكيمياءاألكاديميةشيماء رمضاب الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةخديجة يتيم28207075 الفير 

ي29207109
ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد العطاس  الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةحسام بنجالول30207411 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةسناء موساوي31207610 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةصالح الدين منصوري32207417 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد بولعيدي33207706 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد جالل34207338 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةخالد ليوي35207306 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةيوسف اكروش36207642 الفير 
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مباراة توظيف أطر األكاديمية
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حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي37207413
ياء والكيمياءاألكاديميةحميد كحوس  الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد المهداوي 38207579 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةعبد اللطيف بوسب 39207741 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةطارق خداش40207539 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةابراهيم مضماض41207445 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةايمان بورعد 42207113 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةوفاء بولعيون43207095 الفير 

ي44207752 ياء والكيمياءاألكاديميةزكرياء  الطيب  الفير 

ي45207324
 
ياء والكيمياءاألكاديميةعدنان سليماب الفير 

ي46207327
 

ياء والكيمياءاألكاديميةبدر اسباغ الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةخلود المخليص47207625 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةسليمة هكو48207719 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةنزهة السعيدي49207727 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةدعاء  بوطويل50207513 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةمحمد برتال51207524 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةغزالن الحلوي52207235 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةاكرام عبداللوي53207265 الفير 

ياء والكيمياءاألكاديميةرابحة ملوك54207549 الفير 

ي1203098
يةاألكاديميةمريم  يوسف  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةاسماعيل دحية2203446 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمروان جلول3203161 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمريم زغلي4203110 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةاميمة برغو5203229 اللغة االنجلير 

ي6203342
 
يةاألكاديميةتوفيق العثماب اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةأحالم قرضال7203056 اللغة االنجلير 

ي8203233 يةاألكاديميةعبير  صي  اللغة االنجلير 

ي9203065 يةاألكاديميةريم بلخير اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةبن عاشور سعيدي10203068 اللغة االنجلير 

11203075nissrin laaboudiيةاألكاديمية اللغة االنجلير 

هومي12203038 يةاألكاديميةعبد  الرحمان الي  اللغة االنجلير 

ي13203165
يةاألكاديميةخديجة مومب  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةسهام بوكرونة14203346 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةزهير اوفقير15203426 اللغة االنجلير 

ي16203121
يةاألكاديميةمحمد يوسف  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمحمد سالل 17203357 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةايوب فارس 18203413 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةايمان مرابط19203201 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمريم قدار20203360 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةابتسام  عالوي21203011 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمب  اسماعل22203099 اللغة االنجلير 

23/31



ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
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يةاألكاديميةرانيا بوستار23203276 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةميلودة بديدي24203412 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةعبد الحميد حيدة25203771 اللغة االنجلير 

ي26203566
 
ب يةاألكاديميةمحسن الي  اللغة االنجلير 

ي27203517 يةاألكاديميةمحمد بوطالب  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةلطيفة بوكنانة28203449 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةرشيد نينش29203582 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةزينب جعطوط30203081 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةحفصة الوعماري31203232 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةعادل أوراغ32203008 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةعصام حنير 33203241 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةيونس موسي34203312 اللغة االنجلير 

ي35203152 يةاألكاديميةميمون العرب  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةحفيظة أشهبون36203335 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةشيماء قاسمي37203041 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةفرح بنوح38203114 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةامنة العموري39203120 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةنبيل بوكيلي40203720 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةهبة بنعالل41203752 اللغة االنجلير 

ي اشمالل42203260
 
يةاألكاديميةتجاب اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةمالك  أكراندي43203267 اللغة االنجلير 

ي44203442
يةاألكاديميةمحمد يوسف  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةلبب  عبيدي45203526 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةهدى بختاوي46203827 اللغة االنجلير 

ي47203799 يةاألكاديميةيوسف لبحير اللغة االنجلير 

ي48203029
 
يةاألكاديميةسفيان اسليماب اللغة االنجلير 

ي49203087 يةاألكاديميةعبداإلله الشعيب  اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةعبد القدوس تولة50203735 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةطاهر  ضايع51203511 اللغة االنجلير 

يةاألكاديميةاكرام ارسموح52203418 اللغة االنجلير 

اللغة العربيةاألكاديميةفيصل  سوسان1201362

اللغة العربيةاألكاديميةليل حمدي2201404

ي3201411
 
اللغة العربيةاألكاديميةمحمد العوب

ي4201405 اللغة العربيةاألكاديميةلمياء زغبوب 

اللغة العربيةاألكاديميةيجي علة5201518

اللغة العربيةاألكاديميةطارق قسو6201571

اللغة العربيةاألكاديميةياسمة المجوطي7201001

اللغة العربيةاألكاديميةاسماء مزهار8201552

اللغة العربيةاألكاديميةرجاء لحراش9201541

اللغة العربيةاألكاديميةأميمة العديوي10201016
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

اللغة العربيةاألكاديميةاسماء بلكا11201415

ي12201013
 
اللغة العربيةاألكاديميةمحسن رمضاب

ى مريمي13201864 اللغة العربيةاألكاديميةبرس 

اللغة العربيةاألكاديميةربيعة لمقدم14201568

اللغة العربيةاألكاديميةحسناء ايمالح15201523

اللغة العربيةاألكاديميةفاطمة البالي16201334

اللغة العربيةاألكاديميةحفيظة غلمي17201838

اللغة العربيةاألكاديمية أميمة عاشوري18201345

ي19201855
 
اللغة العربيةاألكاديميةعزالدين العوب

اللغة العربيةاألكاديميةحورية علقمة20201202

ي21201403
اللغة العربيةاألكاديميةخديجة  المومب 

اللغة العربيةاألكاديميةايوب معاش22201035

اللغة العربيةاألكاديميةعبدهللا أمجاح23201097

اللغة العربيةاألكاديميةحياة  بنمزيان 24201295

اللغة العربيةاألكاديميةسميحة ازواغ25201351

اللغة العربيةاألكاديميةحياة امحرار26201655

اللغة العربيةاألكاديميةأميمية الولي27201419

اللغة العربيةاألكاديميةسعيد الرسبوت28201516

اللغة العربيةاألكاديميةعمرو والطاهر 29201409

اللغة العربيةاألكاديميةابراهيم برعيش30201539

اللغة العربيةاألكاديميةأسماء الوالي31201382

اللغة العربيةاألكاديميةعماد امباركي32201537

اللغة العربيةاألكاديميةحسام دوناس33201350

اللغة العربيةاألكاديميةعبد الحق السعليوي 34201268

اللغة العربيةاألكاديميةادريس االدريشي35201522

ي36201729 اللغة العربيةاألكاديميةسمهان رسخ 

اللغة العربيةاألكاديميةكريم الصالجي37201065

اللغة العربيةاألكاديميةاكرام درويش38201298

اللغة العربيةاألكاديميةازهور السعيدي39201383

اللغة العربيةاألكاديميةرشيد بلعجان40201853

اللغة العربيةاألكاديميةهشام المرابط41201045

اللغة العربيةاألكاديميةعزيزة بوراص42201094

اللغة العربيةاألكاديميةمريم  حسان43201263

ي44201024
 
كاب اللغة العربيةاألكاديميةمحمد الي 

ي45201398
 
اللغة العربيةاألكاديميةمصطف  رسحاب

اللغة العربيةاألكاديميةعبد الرحمان صديق46201629

اللغة العربيةاألكاديميةإكرام عالي47201606

اللغة العربيةاألكاديميةحسناء  بوعكاكة48201718

ى  بوخدو49201312 اللغة العربيةاألكاديميةبرس 

اللغة العربيةاألكاديميةزهرة مجهد50201650
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

اللغة العربيةاألكاديميةكريمة هلول51201386

اللغة العربيةاألكاديميةوياة بنحمي52201434

اللغة العربيةاألكاديميةهشام  الجاللي53201422

اللغة العربيةاألكاديميةعبد الصمد برزوق54201353

اللغة العربيةاألكاديميةبلمختار يجي55201506

اللغة العربيةاألكاديميةرشيد  المصلوخي56201296

اللغة العربيةاألكاديميةفؤاد الفدك57201531

ى الزايدي58201569 اللغة العربيةاألكاديميةبورس 

اللغة العربيةاألكاديميةاسماعيل احميدي59201860

اللغة العربيةاألكاديميةخديجة قاسمي60201567

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفائزة اجديرة1202091

اللغة الفرنسيةاألكاديميةأسماء ساعدي2202179

اللغة الفرنسيةاألكاديميةنوال بوكيل3202232

اللغة الفرنسيةاألكاديميةغفران األزعر4202041

اللغة الفرنسيةاألكاديميةنادية  كندول5202082

ي6202288
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةيرسى الزيتوب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةنبيل بوطاهر7202515

اللغة الفرنسيةاألكاديميةكوثر المالجي 8202607

اللغة الفرنسيةاألكاديميةبوعالم عابد9202122

اللغة الفرنسيةاألكاديميةزكرياء كرطيط10202119

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمريم  الروخامي 11202038

اللغة الفرنسيةاألكاديميةإلهام الجراري12202173

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسناء بوضبوض13202110

 افقير14202509
اللغة الفرنسيةاألكاديميةالمصطف 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةياسير  زغلمان15202457

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحنان بلكنش16202120

اللغة الفرنسيةاألكاديميةشيماء القضاوي17202143

اللغة الفرنسيةاألكاديميةخديجة لزبار18202443

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحياة اسباغي19202152

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسكينة العبقادري20202262

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمريم الزريكة21202010

اللغة الفرنسيةاألكاديميةلبب  ادريشي22202032

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرشا بطاح 23202260

اللغة الفرنسيةاألكاديميةاكرام حمزاوي24202145

اللغة الفرنسيةاألكاديميةدنيا بومدين25202056

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفاطمة الزهراء  ملوكي26202071

ي27202109
اللغة الفرنسيةاألكاديميةمحمد الفونب 

ي28202227
اللغة الفرنسيةاألكاديميةمريم سغروشب 

ي29202216 ة  الوهاب  اللغة الفرنسيةاألكاديميةسمير

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسفيان    بولحفة30202241

26/31



ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

اللغة الفرنسيةاألكاديميةيرسى بمزوغ31202154

اللغة الفرنسيةاألكاديميةاكرام بن حسب 32202217

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسكينة بديدي33202418

ي34202508
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةسناء طرق

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرشيد ربيع35202708

اللغة الفرنسيةاألكاديميةشيماء صبيب36202076

ى الدراز37202456 اللغة الفرنسيةاألكاديميةبرس 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةنورالهدى لبيض38202079

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسفيان بخاخ39202518

ى40202714 اللغة الفرنسيةاألكاديميةادريس بهير

اللغة الفرنسيةاألكاديميةياسير  بنعارس 41202168

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمليكة شاكر42202429

ي43202517
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةهدى سليماب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةأميمة مسعودي44202175

اللغة الفرنسيةاألكاديميةانوار حسير 45202202

ة46202230 اللغة الفرنسيةاألكاديميةابتسام  امعير 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرضا  زيدان 47202618

ي48202030 اللغة الفرنسيةاألكاديميةأمال عراب 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةهند محمودي 49202068

اللغة الفرنسيةاألكاديميةإكرام حفحاف50202171

اللغة الفرنسيةاألكاديميةكمال عسو51202255

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفاطمة الزهراء االكحل52202289

ي53202292
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةهند رحماب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةأميمة  الرحاوي54202428

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرحمة المسعودي55202180

اللغة الفرنسيةاألكاديميةايمان الشارف56202236

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمراد المنصور57202440

ي58202121 اللغة الفرنسيةاألكاديميةنادية العرقوب 

ي59202507
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةجواد السلطاب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةدينة اعنان60202246

اللغة الفرنسيةاألكاديميةنجوى  كشيمط 61202408

اللغة الفرنسيةاألكاديميةشيماء بوزغدى62202297

ي63202438
اللغة الفرنسيةاألكاديميةفاطمة الجرجيب 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرشيدة  امنانو64202513

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسكينة  قرمطي65202043

ي66202219
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةمخلص السلواب

اللغة الفرنسيةاألكاديمية فاطمة  الصالجي67202046

اللغة الفرنسيةاألكاديميةصوفية بطيوي68202403

اللغة الفرنسيةاألكاديميةبرهان الدين نواري69202502

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحسناء مباصو70202127
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

ي71202606 اللغة الفرنسيةاألكاديميةليل المجدوب 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةآمنة الماخي 72202243

ي73202249
اللغة الفرنسيةاألكاديميةحورية المخف 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةشيماء بوعزاوي74202273

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفاطمة أخطاب75202520

ي76202142
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةرنير  حماب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةعربية جنان77202281

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمارية  المحسن78202282

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمب  اجبيلو79202444

اللغة الفرنسيةاألكاديميةوليد جيار80202505

ي81202231 اللغة الفرنسيةاألكاديميةحنان بوبرس 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمنال ادياس82202263

اللغة الفرنسيةاألكاديميةابتسام المحراوي83202124

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفوزية  البهالي 84202155

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسعيدة افقير85202237

اللغة الفرنسيةاألكاديميةرشيد سطاد86202445

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسارة  ابن زيزى87202051

اللغة الفرنسيةاألكاديميةهشام عباد88202075

ودي89202102 اللغة الفرنسيةاألكاديميةوداد الي 

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحوطش رب 90202613

اللغة الفرنسيةاألكاديميةياسمير  اسماخي 91202615

اللغة الفرنسيةاألكاديميةغزالن رحاوي92202028

اللغة الفرنسيةاألكاديميةسناء تاج الدين93202108

اللغة الفرنسيةاألكاديميةهيثم  العبادي94202207

اللغة الفرنسيةاألكاديميةمنار موسي95202250

اللغة الفرنسيةاألكاديميةخديجة  عالوي96202410

اللغة الفرنسيةاألكاديميةابتسام سماخي97202279

اللغة الفرنسيةاألكاديميةلطيفة بوبكري98202285

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحورية  براد99202419

اللغة الفرنسيةاألكاديميةفؤاد مسعودي100202521

ي101202602
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةسفيان ميموب

اللغة الفرنسيةاألكاديميةبثينة شكيل102202147

اللغة الفرنسيةاألكاديميةلبب  بورعوض103202156

ي104202057
 
اللغة الفرنسيةاألكاديميةشيماء الدرفوق

اللغة الفرنسيةاألكاديميةهدى مسلك105202123

اللغة الفرنسيةاألكاديميةحكيم أمالح106202132

اللغة الفرنسيةاألكاديميةلبب  األخض 107202439

المعلومياتاألكاديميةمب  بوجراد1210506

ي2210601 المعلومياتاألكاديميةحسن عي  

المعلومياتاألكاديميةعصام ناجح3210202
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ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

المعلومياتاألكاديميةإلهام بروكش4210503

المعلومياتاألكاديميةمحمد أمير  مستعيد5210113

المعلومياتاألكاديميةلوكيلي  عبد الحميد 6210204

المعلومياتاألكاديميةفاطمة الزهراء صديق7210109

المعلومياتاألكاديميةمروان بوتشيش8210120

المعلومياتاألكاديميةسهيلة جابري9210008

ي10210132
 
المعلومياتاألكاديميةأيوب بلواب

المعلومياتاألكاديميةعبد هللا  صحراوي11210105

المعلومياتاألكاديميةياسير  بوكديم12210312

المعلومياتاألكاديميةأمير  شويرب13210125

المعلومياتاألكاديميةسعيدة عامري14210507

المعلومياتاألكاديميةرضا  قضاض 15210012

المعلومياتاألكاديميةهدى بنحسير 16210511

المعلومياتاألكاديميةهناء معطوف17210131

المعلومياتاألكاديميةسناء كاسمي18210508

المعلومياتاألكاديميةايمان  بوعلي19210129

المعلومياتاألكاديميةسارة  محارزي 20210501

ي21210309
المعلومياتاألكاديميةسعيد سغروشب 

المعلومياتاألكاديميةفاطمة اصفبر 22210136

ي23210135
 

المعلومياتاألكاديميةاحمد ورياغ

المعلومياتاألكاديميةمروى موالي رمضان24210133

المعلومياتاألكاديميةالمامون بلقاسم25210301

المعلومياتاألكاديميةيرسى المنصوري26210102

ي27210307
المعلومياتاألكاديميةادريس الصاخ 

المعلومياتاألكاديميةسلم العراص28210004

ي29210401
المعلومياتاألكاديميةمحمد الزهب 

المعلومياتاألكاديميةابتسام منصوري30210112

علوم الحياة واالرضاألكاديميةزكية   مجنون1206454

علوم الحياة واالرضاألكاديمية ابتسام العزيزي2206516

علوم الحياة واالرضاألكاديميةرشيد قاسمي3206005

علوم الحياة واالرضاألكاديميةإكرام  لكبير4206116

علوم الحياة واالرضاألكاديميةابتسام النهراوي5206406

ي6206336 علوم الحياة واالرضاألكاديميةنجاة الشعيب 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمحمد أمحرار7206540

علوم الحياة واالرضاألكاديميةفايزة العاقل8206105

علوم الحياة واالرضاألكاديمية دهبية القنوس9206330

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمحمد مقران10206535

ي11206519
 
علوم الحياة واالرضاألكاديميةمنير لخلوق

علوم الحياة واالرضاألكاديميةإلياس نجيب12206434

علوم الحياة واالرضاألكاديميةوفاء درويش13206453
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ي14206527
علوم الحياة واالرضاألكاديميةمختار قاض 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةوفاء نعيمي15206104

علوم الحياة واالرضاألكاديميةهشام مصباخي16206408

ي 17206296
علوم الحياة واالرضاألكاديميةرجاء  جدايب 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمحمد الغداوي18206520

ة اهالل19206460 علوم الحياة واالرضاألكاديميةسمير

ي 20206471 علوم الحياة واالرضاألكاديميةفؤاد الصغير

علوم الحياة واالرضاألكاديميةاكرام عيسوي21206462

علوم الحياة واالرضاألكاديميةعياد  العالم 22206063

علوم الحياة واالرضاألكاديميةعبد الكريم الكرومي23206501

علوم الحياة واالرضاألكاديميةحنان صدوق24206531

علوم الحياة واالرضاألكاديميةهاجر السحمودي25206502

علوم الحياة واالرضاألكاديميةنورة جاد26206070

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمنال  معمري27206355

علوم الحياة واالرضاألكاديميةفاطمة ايت الشيخ28206532

علوم الحياة واالرضاألكاديميةزهرة ابن العبدي29206251

علوم الحياة واالرضاألكاديميةفدوى بالهواري30206404

علوم الحياة واالرضاألكاديميةوفاء السيوري31206015

علوم الحياة واالرضاألكاديميةميمون بوشاوش32206615

علوم الحياة واالرضاألكاديميةأميمة  قرقاش33206347

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمريم بزكن34206324

علوم الحياة واالرضاألكاديميةفاطمة الزهراء العلوي35206461

ي36206642
غدوس  علوم الحياة واالرضاألكاديميةسعيد الي 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةصالح الدين نجوي37206507

علوم الحياة واالرضاألكاديميةأميمة درقاوي 38206332

علوم الحياة واالرضاألكاديميةخليد اوعلي39206413

علوم الحياة واالرضاألكاديميةلبب  العالم40206315

علوم الحياة واالرضاألكاديميةعائشة بهطاط41206456

علوم الحياة واالرضاألكاديميةإسالم افرقيش42206318

علوم الحياة واالرضاألكاديميةسمية عرسي43206475

ي44206121  المجدوب 
علوم الحياة واالرضاألكاديميةلبب 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةمحمد أمير   صفاري45206353

علوم الحياة واالرضاألكاديميةإكرام أزناي 46206053

علوم الحياة واالرضاألكاديمية فاطمة الزهراء اطويل47206334

علوم الحياة واالرضاألكاديميةابتسام الحواط48206414

علوم الحياة واالرضاألكاديميةغزالن قيشوح49206064

ي50206118
علوم الحياة واالرضاألكاديميةشيماء وريمش 

علوم الحياة واالرضاألكاديميةفاطمة الزهراء درويش51206603

ة بودخيلي52206301 علوم الحياة واالرضاألكاديميةنصير

علوم الحياة واالرضاألكاديميةنجيب ايرت53206261

30/31



ي التخصصالمديريةاالسم والنسبرقم االمتحانرقم ترتيب 

مباراة توظيف أطر األكاديمية

2020نوني  
حسب االستحقاق- اللوائح النهائية للناجحير  

فلسفةاألكاديميةرشيد بيهي1211410

فلسفةاألكاديميةابراهيم برالل2211510

فلسفةاألكاديميةمحمد  بظور 3211411

فلسفةاألكاديميةتوفيق غانمي4211004

فلسفةاألكاديميةمصطف  البحراوي5211223

ي6211240 فلسفةاألكاديميةهشام اللي 

فلسفةاألكاديميةخليل  القاسمي7211201

ي8211228
يف  فلسفةاألكاديميةعز الدين  ارس 

فلسفةاألكاديميةمنير  الكاس9211241

فلسفةاألكاديميةمحمد الحجوي10211105

ي11211260
 
فلسفةاألكاديميةجمال مزياب

فلسفةاألكاديميةمحمد موساوي12211214

فلسفةاألكاديميةحميد المرزوق13211211

فلسفةاألكاديميةفاطمة الزهراء  ابونوح14211002

فلسفةاألكاديميةمحمد اجليدة15211221

فلسفةاألكاديميةمحمد اعجوش16211207

فلسفةاألكاديميةعبدالصمد طاهري17211210

فلسفةاألكاديميةعزيزة نبو18211604

فلسفةاألكاديميةسفيان كحكوح19211302

ي موسي20211502
فلسفةاألكاديميةلطف 

فلسفةاألكاديميةسفيان يحياوي21211224

فلسفةاألكاديميةمحمد لندلوسي22211235

فلسفةاألكاديميةمراد بوراس23211611

فلسفةاألكاديميةعاطف زاهري24211255

فلسفةاألكاديميةيوسف  تاغيت25211233

فلسفةاألكاديميةفريد عبد اللوي26211615

فلسفةاألكاديميةايوب رابح27211236

فلسفةاألكاديميةحميد الزاوي28211249

فلسفةاألكاديميةيونس نايت يوسف29211606

فلسفةاألكاديميةنبيل بونو30211104

فلسفةاألكاديميةعمر  ازغيالل31211219

فلسفةاألكاديميةإحسان خلفاوي32211242

فلسفةاألكاديميةنورة المودن33211226

فلسفةاألكاديميةعبد الرحيم حمامي34211303
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